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  :مخلص البحث

'ن الكماليـة العـصابية كمتغ'ـ& مـستقل !دف البحث إ�� اختبار ��ة النمـوذج البنـا�ي للعالقـات بـ
ـــدى طلبـــــة  ـــ& معــــدل وإعاقـــــة الـــــذات كمتغ'ــــ& تـــــا1ع لــ ـــة بـــــالنفس كمتغ'ـــــ& وســــيط والعمـــــر كمتغ'ــ والثقـ

 –نظرOــــة (ونــــوع الNليــــة )  إنــــاث-رذ?ـــو(راGHامعـــة، وكــــذلك فحــــص الــــدو الـــذي يقــــوم ?ــــل مــــن النــــوع 
تNونـت . بالنفس وإعاقة الذاتكمتغ'&ات معدلة RS العالقة ب'ن الكمالية العصابية والثقة ) عملية

!م مـا بـ'ن ) 601(عينة Vساسية من  !ر وتراوحت أعمـا V رمن طلبة جامعة واسـتخدمت ) 24-18(ز
ـــة مـــــن املقـــــايiس الhـــــg تـــــم إعـــــداد!ا مـــــن قبلeمـــــا واملتمثلـــــة SـــــR مقيـــــاس الكماليـــــة  الباحثتـــــان مجموعــ

تـائج إ�ـ� مؤشـرات حـسن العصابية، مقياس الثقة بالنفس، مقياس إعاقة الـذات، وقـد توصـلت الن
وجود تأث'& موجب مباشر دال إحـصائيا : مطابقة جيدة ب'ن النماذج املقq&حة وpيانات عينة البحث

للكمالية العصابية ع�x إعاقة الذات ، وعدم وجود تأث'& دال إحصائيا لتفاعل الكمالية العصابية 
العمـر SـR إعاقـة الـذات ، وعـدم مع العمر كمتغ'& معـدل SـR إعاقـة الـذات، وعـدم وجـود تـأث'& ملتغ'ـ& 

وجود تأث'& للثقة بالنفس RS إعاقة الذات ، وعدم وجود تأث'& للكمالية العصابية RS الثقـة بـالنفس 
كمتغ'ـــ&ات  ) عمليـــة –نظرOـــة ( ونـــوع الNليـــة )  إنـــاث–رذ?ـــو ( ، كمـــا توصـــلت النتـــائج إ�ـــ� تـــأث'& النـــوع 

ونـوع الNليـة ) إنـاث(عاقـة الـذات ، وتـأث'& النـوع معدلـة SـR طبيعـة العالقـة بـ'ن الكماليـة العـصابية وإ
SـR طبيعـة ) رذ?ـو( RS طبيعة العالقة ب'ن الكمالية العصابية والثقة بـالنفس ، وتـأث'& النـوع ) نظرOة(

)  عمليـة–نظرOـة (العالقة ب'ن الثقة بالنفس وإعاقـة الـذات ، وكـذلك عـدم وجـود تـأث'& لنـوع الNليـة 
  .ب'ن الثقة بالنفس وإعاقة الذاتكمتغ'& معدل RS طبيعة العالقة 

ـــالنفس، الكماليــــة العــــصابية  :الZلمــــات املفتاحيــــة  إعاقــــة ، نــــوع الNليــــة ،النــــوع ،  العمــــر ، الثقــــة بـ
  .الذات
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Abstract: 

The aim of the research is to test the validity of the structural model of the 
relationships between neurotic perfectionism as an independent variable, 
self-confidence as a mediating variable, age as a modified variable, and self-
handicapping among university students. It also aims at examining the role of 
gender (male - female) and college type (theoretical - practical) as modified 
variables in the relationship between neurotic perfectionism, self-confidence 
and self-handicapping. The basic sample consisted of 601 Al-Azhar 
University students whose ages ranged between (18-24) years. The 
researchers used a number of scales they developed which included the 
Neurotic Perfectionism Scale, the Self-Confidence Scale, and the Self-
handicapping Scale. The findings showed that there are good matching 
indicators between the proposed models and the data of the research sample.  
There is a statistically significant positive direct effect of neurotic 
perfectionism in self-handicapping; however, there is no statistically 
significant effect of the interaction of neurotic perfectionism with age as a 
modified variable in self-handicapping and there is no effect of the age 
variable in self-handicapping. In addition, there is no effect of self-
confidence in self-handicapping and there is no effect of neurotic 
perfectionism in self-confidence. The results showed the effect of gender 
(males - females) and the type of faculty (theoretical – practical), as modified 
variables, in the nature of the relationship between neurotic perfectionism 
and self-handicapping, and the effect of gender (females) and the type of 
college (theoretical) in the nature of the relationship between neurotic 
perfectionism and self-confidence. In addition, gender (males) has effect in 
the nature of the relationship between self-confidence and self-handicapping 
whereas there is no effect of the type of faculty (theoretical-practical) as a 
modified variable in the relationship between self-confidence and self-
handicapping. 

Keywords: Neurotic perfectionism, self-confidence, age, gender, faculty 
type, self-handicapping.  
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  :مقدمة البحث

ــــستو  ــــافyzم، ومــ ــــا�عeم، وج|ــــــسيا}yم، وثقــ غــــــم اخــــــتالف طبــ ــــن ال�ــــــشر  ىيتطلــــــع الكث'ــــــ& مــ ر
!م ا�Hياتيـة، لNونـھ شــiئا فطرOـا موجـودا لـد�yم فمعظمeــم  ً�علـيمeم إ�ـ� بلـوغ الكمـال SــR جميـع أمـو � ً ر

غھ، و�عض ىيرOد أن يرتقي بأدائھ إ�� مستو التم'� و�تقان وإن اختلفت طرائقeم RS الس�R إ�� بلو
Vفراد قد يNو إيجابيا و�Oب�� أ!دافا واقعية RS ضوء إمNاناتھ و�س�� إ�� تحقيقeا، و�شعر بالرضا 

ً � ن
والسعادة إذا تحققت، وإن أخطأ اعت�&ه فرصة للتعلم إليمانھ بأنھ ال يوجد عمل ?امل وا�Hطأ أمر 

د لNونـھ طبيعــة 1ــشرOة، بiنمــا �ـسلك الــبعض �خــر اتجا!ــا مــن �ثنـ 'ن فeــو إمــا أن ي�ب�ــ� أ!ــدافا روا
ً

اتــھ، باإلضــافة إ�ــ� ?ونــھ يتخــذ مــن تقيــيم  رغ'ــ& واقعيــة وOــصعب تحقيقeــا؛ لNو�yــا ال ت�ناســب مــع قد
ا لـسعادتھ؛ و!ـو مـا يجعلـھ أثنـاء سـعيھ لتحقيـق V!ـداف �ـشعر  ًر�خرOن ألدائھ وإ�Gا�yم بھ مـصد

ع أ!ــــدافا ومعــــاي'& ت�ناســــب مــــع بــــالقلق مــــع ا�Hــــوف الــــشديد مــــن النقــــد املوجــــھ إليــــھ، وإمــــا أن يــــض
ً

غم حرصھ ع�x تجوOد مستو أدائھ والوصو بھ إ�� الكمالية إال أنـھ ال �ـشعر بالرضـا  لإمNاناتھ، و ى ر
ًغم إشادة من حولھ بھ، فeو يـر ذاتـھ مقـصرا وOبـالغ SـR جلـد ذاتـھ ونقـد!ا، وOبحـث باسـتمرار عـن  ى ر

Vفــضل؛ وقــد يــؤدي ذلــك إ�ــ� تجنبــھ إ�yــاء واجباتــھ خوفــا مــ
ً

تNــاب أخطــاء؛ لــذا �عــا¢ي مــن القلــق  رن ا
تفـــاع مــستو ا�Hـــساسية للنقـــد فمثــل !ـــؤالء Vفـــراد يتطــو �yـــم مـــستو الـــشعو  رو�كتئــاب مـــع ا ىر ى ر

  .بالكمالية إ�� حد املرض، أو ما يطلق عليھ مصط¥¤ الكمالية الالسوOة، أو العصابية
  

ب'& من الباحث'ن RS و�عت�& مصط¥¤ الكمالية من أك§& املصط¥�ات الgh حظيت با!تمام ك
̈ــــg بــــصفة  ـــاالت البحثيــــة بــــصفة عامــــة ومجــــا�R الــــ©�ة النفــــسية، وعلــــم الــــنفس التعلي جميــــع اGªـ
اســــات  رخاصــــة؛ لتأث'&!ــــا الوا¬ــــ¤ وامللمــــوس عxــــ� ?افــــة جوانــــب ال»�ــــصية، واملت�بــــع لسلــــسلة الد

ــــــة  اســ ـــــو !ــــــــذا املـــــــصط¥¤ كد رالعلميـــــــة الhــــــــg أجرOـــــــت حـــ اســــــــةFlett et al (2003)ل  ر ود
Ostoeber&Otto(2006)   ن اســـة القرOطـــى وآخـــر وود اســـة  ) 2015(ر  Smith et al (2016)رود

اسة  اسة عبد الفاديMalik & Ghayas (2016)رود اسة) 2019(ر ود  Alshurman et al (2021)رود
اسـة  ِ  يالحـظ وجـود جـدل واسـع مـن قبـل العلمـاء والبـاحث'ن SـR مختلـف Juwono et al (2022)رود

ُعتـھ وأ1عـاده وخصائـصھ، و!ـل !ـو مفeـوم أحـادي البعـد أم ثنــا�ي التخصـصات حولـھ مـن حيـث طبي

ُالبعـــد، أم متعـــدد 1Vعــــاد و!ـــل !ـــو ســــمة أو أســـلوب معرSـــR؟ أو نمــــط للتفك'ـــ& �عكـــس ال�ــــشو!ات 

ا إيجابيـة عxــ� �ــ�ة  ًراملعرفيـة لــدى الفـرد؟ ومــن حيـث ?ونــھ مـصط¥�ا إيجابيــا يحمـل بــ'ن طياتـھ آثــا � ً

�الفرد النفسية، أو مصط¥�ا سلبي ا يؤثر ع�x توافقھ وOـؤدي إ�ـ� العديـد مـن �ضـطرابات الـسلوكية ً
ــــا إ�ــــــ� حــــــد مــــــستو الكماليــــــة  تقاyÏــ ــــ� الكماليــــــة وا ــــادي SــــــR الــــــس�R إ�ــ ــــع التمــ ىوVمـــــراض النفــــــسية ومــ ر

  .العصابية؛ فقد تؤدي ببعض Vفراد إ�� �نتحار أو التفك'& فيھ
ــــــg تلعــــــــب  ـــــمات ال»�ــــــــصية الhــ ــــدى ســـ ــــة العــــــــصابية إحــــ ـــد الكماليــــ و�عـــــ

ُ
ـــة والت|ــــــــشئة  البiئـــــ

!ـا، فÒـg تنمـو SـR مرحلـة الطفولـة وتتطـو وترÑـÐ خـالل  �جتماعيـة ا SـR نمو!ـا وتطو رواGªتمـع دو ر ًر
ــا يــــؤدي إ�ــــ� شــــعو الفــــرد  ـــة؛ ن�يجــــة للــــضغوط VســــرOة، واGªتمعيــــة، وV?اديميــــة؛ ممــ رفqــــ&ة املرا!قـ ّ

تفـاع مـستو ى القلـق وا�Hـوف مـن ربالـذنب لGÖـزه عـن تحقيـق أ!دافـھ أو توقعـات �خـرOن منـھ مـع ا
ّالتقيــيم الــسل×g العتقــاده بــأن قيمتــھ كفــرد مم'ــ�ا �عتمــد عxــ� ?ونــھ مثاليــا SــR ?ــل مــا يفعلــھ SــR عــالم  � ً ّ

  ).Sand et al ,2021,2;Thijail&Al-Shok,2021,8967(الواقع 
نو�س�� أ��اب الكماليـة العـصابية إ�ـ� أداء املeـام بإتقـان وOحـددو قيمـyzم الذاتيـة مـن 

Ïاء خالل أدا رyم، و�عـانو 1ـشدة مـن الـشعو بقـصو مـستو الكفـاءة، كمـا أ�yـم أك§ـ& قلقـا 1ـشأن آ
ً ى رن ر

Oــة �خــرOن لeــم؛ �ــس�ب لeــم الــضيق والتــوتر غ'ــ& امل�ــ&ر ؤ�خـرOن وال شــك أن �¢ــشغال بكيفيــة ر ّ. 
Curran&Hill,2022,2)        (.  
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بالــس�R املــستمر و�عــرف الكماليــة العــصابية بأ�yــا ســمة �âــصية متعــددة 1Vعــاد ت�ــسم 
ًطوال الوقت؛ لتحقيق معاي'& عاليـة 1ـشNل مفـرط وأداء ال �ـشوpھ شـائبة وغالبـا مـا يNـو مـ©�وpا  نً

ائد 1شأن تقييم أدائھ من قبل ذاتھ و�خرOن  ِبقلق   ).(Juwono et al,2022,2ز
 بأ�yـا سـمة Ruiz-Estaban et al(2021,1); Waleriańczyk et al(2022,1)ّوOتفـق ?ـل مـن

� تتــضمن امليــل إ�ــ� وضـع معــاي'& عاليــة جــدا لـألداء 1ــشNل غ'ــ& واق�ــR مـع �فــراط SــR النقــد �âـصية

روتــصو بiئــة املــرء عxــ� أ�yــا مطالبــة ومحفــزة لــھ لتحقيــق الكمــال، وOمكــن أن تــؤدي بــالفرد إ�ــ� مــزOج 
ة معقد من الرغبة RS إثبات الذات مع ا�Hوف من عدم الكفاءة؛ وpالتا�R �عا¢ي مـن التجرpـة املتكـ رر

فا!يتھ رمن القلق والشك؛ مما يؤثر ع�x أدائھ وتحصيلھ و ّ.  
 بأ�yا سمة �âصية تتم'ـ� با�Hاجـة املاسـة إ�ـ� الكمـال أو Curran&Hill(2022,1-2)ىوOر

يالظeو أمام �خرOن بمظeر مثا�R؛ لذا يضعو أ!دافا ومعاي'& غ'& واقعية وOجyzدو 1شNل قeر  ن ًن
ر

نOقiـــسو قيمـــyzم مـــن خـــالل �نتاجيـــة و�نجـــاز والتم'ـــ�، ندو ملـــل نحـــو أ!ـــداف شـــبھ مـــستحيلة، و
لوpال|سبة لeؤالء �âVاص فإن اeGHد املبذو من أجل التم'� يؤدي إ�� !زOمة الذات ّ.  

 إ�ـ� أ�yــا سـمة �âـصية ذات قيمــة سـلبية ناتجـة عــن Fang&Lin(2022,355-356)و�ـش'&
اك املعرRS غ'& املنطقي تتم'� بالس�R لتحقيق  الكمال وتحديد أ!داف ومعاي'& عالية رالتفك'& و�د

  .�جدا لألداء يصاحyîا ميل لتقييم السلوك بقسوة مفرطة
ـــن  رو�عت�ــــ& الكماليــــة العــــصابية مــــن العوامــــل الeامــــة املــــسeمة SــــR ¢ــــشأة وتطــــو العديــــد مـ
Oادة حد}yا، وpالرغم من أ�yـا لـم تـصنف ?اضـطراب نفـgïð مـستقل بذاتـھ،  ز�ضطرابات النفسية و

ىالhــg تــؤثر عxــ� مــستو توافــق الفــرد و�ــ�تھ ) درج ضــمن أعــراض �ضــطرابات النفــسيةتنــ إال أ�yــا
اتھ وأدائھ مeما بلغت جودتھ، باإلضافة  رالنفسية وتجعلھ �شعر 1عدم الرضا عن ذاتھ و�شك RS قد

ّ

ه الـــدائم بالوســــواس والقلـــق؛ و!ـــو مــــا يـــؤثر عxـــ� مــــستو ثقتـــھ بنفـــسھ  ىإ�ـــ� شـــعو ، 2021العقــــاد، (ر
359.(  

ا ) 163: 2015(بيــدي ىوتــر الع أن ال»�ــصية الكماليــة ال تــضع لنفــسeا فقــط، بــل لغ'&!ــ
ّأ!دافا ومعاي'& غ'& واقعية مع التأكيد ع�x النظام والدقة RS ?ل gïòء و!ذا يجعلeا �عiش RS حالة  ً

تNــاب Vخطــاء حhــ� لــو ?انــت صــغ'&ة، وكث'ــ&ا  رمــن القلــق الــدائم واملــستمر مــع خــوف مــن الفــشل، وا
}yا وكفاء}yــا، وخوفeـا مـن التعــرض تـرفض فكـرة ا مـا ب اGHديـدة لــشكeا الـدائم SـR قـد رلقيــام بالتجـا ر

فا!يyzـا و�ـسeم SـR تـد¢ي  ضا!ا عن نفـسeا و رللنقد القاgïó من ا�ªيط'ن �yا؛ مما يؤثر ع�x مستو  ر ى ّ

  .ىمستو تقyzا بنفسeا
 أن الكماليـة بــصفة عامـة قـد �ــساعد Ganda&Borachovitch (2015,418-419)وOـذكر

!ــا الفـر ه بالـسعادة لكـن لـبعض الوقـت، إال أ�yـا عxـ� املـدى البعيـد وتطو رد عxـ� حمايـة ذاتـھ وشـعو ر
إ�� الكمالية العصابية تؤدي إ�� ضياع الوقت واeGHد، وتد¢ي مستو الثقة بـالنفس والhـg �عـد مـن 

ُ
ى

أ!م عوامل الكمالية لدى الطلبة بصفة عامة وطلبـة اGHامعـة بـصفة خاصـة، فÒـg �ـساعد!م عxـ� 
ى'ن عالقـا}yم �جتماعيـة مـع �خـرOن، ومـستو أداyÏـم، والـتخلص مـن VفNـار الeدامـة للـذات تحـس

  .والتوجھ نحو ا�Hياة بإيجابية
 gـــسي��H1069: 2017(و�ـــش'& ا ( RـــS ـــصية تتمثـــل�â العـــصا�ي 1ـــسمات Rأن تمتـــع الكمـــا�

نة مع الدقة املتنا!ية RS ?ل خطوة يقوم �yا أثناء إنجاز  ّاGHمود وعدم املر اجباتـھ؛ يـؤدي و ومeامـھ و
اتـھ وتـد¢ي مـستو ثقتـھ بذاتـھ، و!ـو مـا يجعلـھ ي¥Gـأ  تفاع مستو القلق لديھ مع الـشك SـR قد ىإ�� ا رى ر

ّ

ىإ�� إعادة أدائھ للمeام املNلف �yا مرات ومرات العتقاده أن أداءه لم يرتق 1عد إ�� املستو املطلوب ِ.  
ن  اي'& مرتفعــة ألدائـــھ العتقـــاده أن أن تب�ـــ� الكمــا�R ملعـــ) 2021:537(ووتؤكــد عليـــوة وآخــر

اتــھ،  SــR قد ر!ــذا ســيجعل منــھ فــردا مم'ــ�ا مــع ســيطرة VفNــار الالمنطقيــة عليــھ واملتمثلــة SــR الــشك 
ّ ً ً
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تھ املثاليــة SــR عيــو مــن حولــھ إذا أخفــق SــR تحقيــق أ!دافــھ أو توقعــات  نوا�Hــوف مــن فقــدان صــو ر
ذاتھ و�خرOن؛ و!و مـا يـؤدي إ�ـ� تـد¢ي ى�خرOن؛ يجعلھ ير �خفاق كشبح مرعب �yدد قيمتھ أمام 

  .ىمستو ثقتھ وتقديره لذاتھ وعدم الرضا عyøا
اســـات الhـــg تناولـــت العالقـــة بـــ'ن الكماليـــة العـــصابية والثقـــة بـــالنفس  رو!نـــاك 1عـــض الد

اســــة ناصــــف وآخــــرOن  ـــرOن ) 2013(ركد اســــة شــــا!'ن وآخـ ـــة ســــلمان ) 2014(رود اسـ وإن ) 2021(رود
اسات  اسات أكدت ع�x وجود عالقة سلبية ب'ن الكمالية العصابية رتباي|ت نتائج !ذه الد رما ب'ن د

اســـة ناصـــف وآخـــرOن  أو عـــدم وجـــود عالقـــة بـــ'ن 1عـــض أ1عـــاد ) 2013(روالثقـــة بـــالنفس، املرجـــع كد
اسة شا!'ن وآخرOن    . )2014(رالكمالية العصابية و�عض أ1عاد الثقة بالنفس كد

ا مeمــــا SـــــR عمليــــة الــــتع ـــوOر Vداء V?ــــادي¨g، فالطلبـــــة ًروتلعــــب الثقــــة بــــالنفس دو لم وتطـ
ة عxـــ� مواجeـــة املـــشا?ل و�قبـــال عxـــ� ا�Hيـــاة  اقعيـــة لـــد�yم القـــد رالـــذين يتمتعـــو بثقـــة إيجابيـــة و و ن
فـة واختبـار VفNـار اGHديـدة وتطـوOر  ا}yم، كمـا �ـ»Gعeم عxـ� اGªا زبنظرة متفائلـة مـع إيمـا�yم بقـد ر

 Rxم العاطفي والعقeGùن)Akbari&Sahibzada,2020,1.(  
والثقـــة بــــالنفس ال �ع�ــــg أن بإمNــــان الطالــــب تحقيـــق أي òــــgïء و?ــــل òــــgïء حhــــ� V!ــــداف 
اتـــــھ  ـــب إحــــساس بالـــــسيطرة عxـــــ� قد راملبــــالغ فyúـــــا وغ'ـــــ& املنطقيــــة، لكـــــن �ع�ـــــg أن يNــــو لـــــدى الطالــ ن
ا�عة،  اتھ لتحقيق نتائج  رال»�صية وتوظيفeا 1شNل جيد يحقق أ!دافھ مع استغالل موا!بھ ومeا ر

اتـھ وتب|يـھ أل!ـداف غ'ـ& واقعيـة فiـشعر وOؤدي تد¢ي  رمستو الثقة بالنفس إ�� شك الطالـب SـR قد ى
؛  لبا�Hوف وا¢عدام Vمن مع �نفصال عن مجتمعھ، كما أن الثقة الزائدة عن ا�Hد أمر غ'& مقبو
 Rالتــــا�pل غ'ـــ& منطقـــي؛ وNـــو توقعاتـــھ ومعتقداتـــھ عاليــــة 1ـــشNنحيـــث تجعـــل الطالـــب يميـــل إ�ــــ� أن ت

ªا �xاطرة غ'& امل�&رة تحفزه ع�)Lone,2021,i562-i564(.  
ًو�عرف الثقة بالنفس بأ�yا شعو الفرد بأنھ ذو قيمة مع إيمانھ بأن لديھ أحNاما إيجابية  ّ ر
 Rـــü قبـــو الفـــرد لذاتـــھ كمـــا Rـــü حـــداث بنجـــاح، أوV RـــS انيـــة الـــتحكمNـــا مـــع إمyîلعـــن نفـــسھ وأنـــھ يح

 gÒا، فyzاكھ لقيم ة جيدة وإد رومعرفتھ لeا بصو ضا الفرد عyøـا وüـR ر رالتقييم الذا�ي وتحدث ن�يجة 
ف واملNــــان  ـــ� الظــــر ولiــــست ثابتــــة وOمكــــن أن تNــــو إيجابيــــة أو ســــلبية، وOختلــــف مــــستوا!ا بنــــاء عxـ ن

ات الgh تؤثر RS املشاعر والسلوك    ).(Iihan&Bardakci,2020,s111-s112روالتطو
تية الgh �ساعده RS التغلب ر بأ�yا شعو الفرد بالكفاءة الذاAlam et al (2021,143)ىوOر

  .ع�x مشا?ل ا�Hياة Vساسية، فgÒ قوة دافعة للفرد للنجاح RS ا�Hياة
ىوإذا ?انـت الكماليــة العـصابية تــؤثر وتتـأثر بمــستو الثقــة بـالنفس فÒــg كـذلك تــؤدي إ�ــ� 
العديـــد مـــن �ثـــار الـــسلبية عxـــ� أداء الفـــرد وســـلوكھ، فقـــد تبـــ'ن أن أ�ـــ�اب ال»�ـــصية الكماليـــة 

ابية يتم'ــ�ون بــالتح'�ات املعرفيــة والhــg تتمثــل SــR امليــل إ�ــ� اجqــ&ار VفNــار الــسلبية، �!تمــام العـص
الزائد بالتفاصيل وVخطاء، امليل إ�� تفس'& املالحظات الغامضة ع�x أ�yا انتقادية أو سـلبية؛ و!ـو 

}yم الذاتية أمام �  Putarek et(خرOنرما يدفعeم إ�� استخدام سلوك �عاقة الذاتية �Hماية صو
al,2019,2(.  

أن اتـصاف الطالـب 1ـسمات ال»�ـصية الكماليـة العـصابية ) 46: 2019(ىوتر أبو العـزم 
ة عxـــ�  تNـــاب Vخطـــاء مـــع عـــدم القـــد رواملتمثلـــة SـــR ا�Hـــساسية الـــشديدة تجـــاه النقـــد وا�Hـــوف مـــن ا ر

Oـــادة مـــستو خوفــھ مـــن الفـــشل وإحــساسھ بالقـــصو وعـــدم  رتحقيــق أ!دافـــھ؛ يـــؤدي إ�ــ�  ى الكفايـــة؛ ز
تھ املثاليـــــة مـــــن الyzديـــــد وخفـــــض اللـــــوم املوجـــــھ لذاتـــــھ مـــــن خـــــالل  روpالتـــــا�R �ـــــس�� إ�ـــــ� حمايـــــة صـــــو
استخدام سلوك إعاقة الذات والذي �عد ¢شاطا معوقا �سبق Vداء و�سمح لھ بإيجاد عـذر مالئـم 

ً ً ُ

جيـــة مثــل وء ســـ: رلــألداء الــضعيف، حيـــث يرجــع إخفاقـــھ إذا أخفــق إ�ـــ� مجموعــة مـــن Vســباب ا�Hا
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ك أن ا�ªرجـــــات  ـــد ـــب �ـــــستخدم ســــلوك إعاقـــــة الـــــذات عنــــدما يــ النــــوم، فالطالــ ة الوقــــت وقلـــــة  رإدا ر
  .قاملستقبلية الناتجة عن أدائھ غ'& موثو فyúا

 أن Vفـراد الـذين لـد�yم توقعـات مثاليـة مبـالغ فyúـا Alaoglu&Bahtiyar (2020,21)ىوOـر
ــــ ــــة الــــــذات والhــــــg �وأ!ـــــداف ومعــــــاي'& عاليـــــة جــــــدا ألداyÏـــــم !ــــــم أك§ـــــ& عرضــــــة السـ تخدام ســــــلوك إعاقـ

�ستخدمeا الغالبية العظ¨� من ال�شر؛ �Hماية أنفسeم مع ا�Hفاظ ع�x تقدير الـذات، فÒـg تمـنح 
  .Vفراد الفرصة لتجنب أي جeد خاصة عند توقع الفشل ا�ªتمل

اســة و!نــاك اســات كث'ــ&ة تناولــت العالقــة بــ'ن الكماليــة وإعاقــة الــذات كد رد  )(2014ر
Hutuleacاســةر ودStrumblel(2014)اســـة اســـةStewart&Walker)(2014ر ود  Firoozi et ر ود
al(2016) اســــــــة ــــــة Geis(2016)ر ود اســ ـــةAkar et al (2018)ر ود اســـــ -Alodat&ALر ود

Hamouri(2020)  اسة اسة عليوة وآخرOنAgarwal&Rathore(2021)ر ود وإن تباي|ت  )2021(ر ود
ـــــــا اســــــــــات مــ ــــائج !ــــــــــذه الد ـــــــ� و رنتـــــ ــــدت عxـــ اســــــــــات أكـــــ ـــــــ'ن د ـــــــة ربـــ ـــــ'ن الكماليـــ ــــــــة بـــــ ـــة موجبــ                    جــــــــــود عالقــــــ

اســــة ـــة الــــذات كد اســــة Hutuleac(2014) رالعــــصابية وإعاقـ  Stewart &Walker)(2014 رود
اســــة ــ'ن الكماليــــة العــــصابية وإعاقــــة الــــذات Agarwal&Rathore  (2021)رود  أو عالقــــة ســــلبية بــ

اسة    Stewart et al (2014) ركد
نوكيات الhــg تتNــو خــالل مرحلــة الطفولــة وتظeــر بوضــوح و�عت�ــ& إعاقــة الــذات مــن الــسل

اســة  اسـات مثــل د رخـالل مرحلــة املرا!قــة، و!ــذا مـا أكدتــھ العديــد مــن الد اســة Clarke(2018)ر ر ود
Atoum 2019) (اسـة ت إ�ــ� ان�ــشار إعاقــة الــذات خــالل   Ferradas et al (2019)رود رحيــث أشــا

!ـا؛ ن�يجـة تـراكم العديـد مـن مرحلـة املرا!قـة وخاصـة SـR املرحلـة اGHامعيـة وال رhـg �عـد فرصـة لتطو
ُ

ة ســلبية  Oـة ذاتــھ بـصو را��Hـ&ات الـسلبية واملؤملــة والنقـد الوالــدي، باإلضـافة إ�ــ� ميـل الطالـب إ�ــ� ر ؤ
Oة املستقبل بنظرة م�شائمة    ).46: 2020املعال والعظامات، (ؤوكذلك ر

شرة SــــR الــــسياق  أن ســــلوك إعاقــــة الــــذات مــــن الــــسلوكيات املن�ــــZhang(2022,2)وOؤكــــد
�yم الــسابقة عــن الفــشل  رV?ــادي¨g 1ــس�ب شــعو الطلبــة بــالغموض حــو النجــاح V?ــادي¨g وتجــا ل ر
تفـاع مــستو  ا}yم، وتمـتعeم بالكماليـة العـصابية مـع ا ىوإفـراطeم SـR التفك'ـ& الـسل×g والـشك SـR قـد ر ر

ّ

ـــالنفس، وانخفــــاض  ـــة بـ ـــاء وتــــد¢ي مــــستو تقــــدير الـــــذات والثقـ تNــــاب Vخطــ ىا�Hــــوف مــــن ا ىمـــــستو ر
رالكفاءة واملزاج السل×g، والشعو بامللل، باإلضافة إ�� العوامل V?اديمية املتمثلة RS املناخ السائد 

  .إRS ...ÐH البiئة التعليمية، والeيNل التنظي¨g، طبيعة العالقة ب'ن املعلم والطالب
بية وG¥Oـأ الطلبـة إ�ـ� اســتخدام إعاقـة الـذات �yـدف حمايــة أنفـسeم مـن التقييمـات الــسل

Oــادة احqـــ&امeم ألنفـــسeم؛ ممـــا ي�ـــيح لeـــم فرصـــة  ّاملوجeــة إلـــyúم مـــن قبـــل �خـــرOن، وكـــذلك حمايـــة و ز ِ
التفك'& �يجا�ي عن أنفسeم، وpالرغم من الفوائد الgh يحققeا استخدام إعاقة الذات ع�x املدى 

الفرصـة لبـذل ىالقرOب، إال أ�yا ع�x املـدى البعيـد تـؤدي إ�ـ� تـد¢ي مـستو تقـدير الـذات و�عطـى لeـم 
جية RS حالة �خفاق   ).Akar et al ,2018,9(رمجeود أقل مع لوم العوامل ا�Hا

اسة  أن استخدام إعاقـة الـذات عxـ� املـدى الطوOـل يـؤدي إ�ـ� Lee et al (2021)روتؤكد د
Oـادة  Oادة املواقف السلبية تجاه التعلـيم و!ـو مـا يـؤدي إ�ـ�  زانخفاض مستو التنظيم العاطفي، و ز ى

  .ىسرب من التعليم، وانخفاض مستو التحصيلفرص ال�
 g×مــة املــزاج الــسل Oــادة متال تفــاع مــستو ســمات ا�Hديــة والــشعو بالوحــدة و زوكــذلك ا زر ر ى
ــــــة اسـ ــــــھ د ــــا أكدتـ ــــاءة و!ـــــــذا مـــ ــــسية والـــــــشعو بالكفـــ ـــة النفـــ ـــــضيق، وانخفـــــــاض مـــــــستو الرفا!يــــ روالــ ر  ى

2021)(Faraji&Güler  
تفــــاع مــــستو القلــــق V?ــــادي¨g وال�ــــسوOف و ىوأيــــضا ا ر املماطلــــة، وقلــــة اeGHــــد وانخفــــاض ً

اسة  نة و!ذا ما أكدتھ د رمستو املر و  .Jia et al(2021)ى
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اسq&اتيجية اس�باقية ي¥Gأ إلyúا الفرد قبل أداء املeام تتمثل RS : و�عرف إعاقة الذات بأ�yا
ًبحيـث يــتمكن الفـرد مــن عـز ســ�ب Vداء املـنخفض 1عيــدا عــن  خلـق عوائــق أو عقبـات أمــام Vداء و

تھ ِ إ�� العائق الذي تم إ¢شاؤه �Hماية الذات RS مواقف التقييم من قبل �خرOنرقد ّ.  
Alkan,2017,37; Kumari& Venugopal,2018,13).(  

ن  ووتر العتي×g وآخر  و�عزOز!ا  بأ�yا أسلوب �ستخدم ل¥�فاظ ع�x الذات)191: 2019(ى
جيـة أسـباب إ�� وعز الفشل خالل من  معرفيـة  إ�yـا اسـq&اتيجية.داخليـة ألسـباب النجـاح ووعـز رخا

رمـن تجنـب اeGHـود الhـg تـؤدي إ�ـ� إخفـاق محتمـل يـؤدي إ�ـ� شـعو الفـرد 1عـدم تقـديره  الفـرد تمكـن
  .لذاتھ

 إ�� أ�yا سلوك مدمر للذات يقوم بھ Vفراد؛ �yدف Faraji&Güler)(2021,17688و�ش'& 
!اىخلق أعذار للفشل ا�ªتمل مع توقع انخفاض مستو Vداء أثناء قيام   .زeم باملeام املطلوب إنجا

ونظــرا الن�ــشار الكماليــة العــصابية 1ــشNل كب'ــ& SــR البiئــات التعليميــة وخاصــة بــ'ن طلبــة 
اسـة اســات كد ت العديــد مـن الد راGHامعـة، حيــث أشـا ر اسـةCurran&Hill(2019) ر  Livazovićرود

&Kuzmanović  (2022)جــات مرت ّفعــة لNــل رإ�ــ� أن Vجيــال ا�Hديثــة مــن طلبــة اGHامعــة ÑــGلت د

 RـS ـتOأجر gـhاسـات ال ت نتـائج الد نـة باألجيـال الـسابقة، فقـد أشـا رأشNال الكمالية العـصابية مقا ر ر
دادت ب|ـسبة كب'ـ&ة لـدى طلبـة اGHامعـة ) 2016-1989(الفqـ&ة مـن عـام  زإ�ـ� أن الكماليـة العـصابية ا

دادت الكمالية املوصوفة اجتماعي% 10خاصة الكمال املوجھ نحو الذات ب|سبة  �وا % 33ا ب|سبة ز
، اتجھ أنظار البـاحث'ن إلyúـا ملعرفـة الـدوافع والعوامـل % 16والكمالية املوجeة نحو �خرOن ب|سبة 

ت  !ـا ونمو!ـا، وكـذلك معرفـة �ثـار الـسلبية الناجمـة عyøـا، حيـث أشـا رالgh تحفز Vفراد عxـ� تطو ر
 RـــS ة اســـات إ�ـــ� إســـeام الكماليـــة العـــصابية كعامـــل خطـــو رالعديـــد مـــن الد القلـــق و�كتئـــاب ر رتطـــو 

اسـة اسـةSmith et al(2021)ركد اسـات Ahmed &Cerkez (2022)ر ود ت 1عـض الد ر، SـR حـ'ن أشـا ر
 gïðــــــ !ــــــــــاق و�حqــــــــــ&اق النفــــ ــــــــستو � ـــادة مــ Oـــــــ ــــن  ــــة مــــــ ــ ـــاة أ�ــــــــــ�اب ال»�ــــــــــصية الكماليــــ ــ ــــــــ� معانـــــ رإ�ــ                   ىز

اســــة  روال�&جــــسية وتــــد¢ي مــــستو العالقــــات �جتماعيــــة كد اســــة      Juwono et al)(2022ى رود
Kinman&Grant(2022) م مـــن الـــشعو بالوحـــدةyzـــ� معـــانxاســـات ع ر، كمـــا أكـــدت نتـــائج 1عـــض الد ر

اتـھ وكفاءتـھ وتآ?ــل  روالعزلـة �جتماعيـة والتـوتر وتـد¢ي مـستو تقـدير الــذات، مـع شـك الفـرد SـR قد ى
اسة  اJanssen&Hamza(2022)رحاجز القيمة الذاتية لديھ كد ت 1عـض الد ر، وRS ح'ن أشـا سـات ر

اســة Oــادة حـــد}yا لــد�yم كد رإ�ــ� تطــو أعــرض اضـــطرابات V?ــل و ز اســـة Vacca et al(2020) ر رود
Mohmoud&Ibrahim(2020) 

اســـة  Oـــادة التفك'ــــ& SـــR �نتحـــار كد اســـات عxـــ�  ركمـــا أكـــدت 1عـــض الد ز  Limburg etر
al(2016)اسة  .Smith et al (2018)ر ود

 الeامة SـR حيـاة الطلبـة، حيـث �عـد!م و�عت�& املرحلة اGHامعية إحدى املراحل التعليمية
ات وا��Hـــ&ات V?اديميــة الhـــg �ــساعد!م عxـــ�  Oـــد!م باملeــا رل¥�يــاة املeنيـــة املــستقبلية مـــن خــالل تز و
ا}yم عxـ� التكيـف مـع الـضغوط ومواجyzeـا، وpـالرغم مـن ذلـك   �âصيا}yم وتطوOر قدùة ون ربلو ر

فÒـــg �عـــد مـــن أخطـــر املراحـــل التعليميـــة الhــــg �ـــسeم SـــR تطـــو
ُ

ر العديـــد مـــن Vمـــراض و�ضــــطرابات 
رالنفــــسية والـــــسلوكية ?الكماليـــــة العـــــصابية والhـــــg تتطـــــو 1ــــشدة لـــــدى الطلبـــــة خـــــالل تلـــــك املرحلـــــة 

  :لألسباب التالية
اسة باGHامعة والgh غالبا ما تأخذ الطا1ع التنافgïð ب'ن الطلبة املتفوق'ن خاصة أثناء * ًطبيعة الد ر

ب امل اسة و�متحانات، والتجا رالد ض العمليةر   .وعملية، وتقييم العر

فــع مــستو و�Gــم التوقعــات املوضــوعة للطلبــة مــع التأكيــد عxــ� دو *  RــS امعيــةGHئــة اiام البeرإســ ى ر
 Rالــسلم �جتمــا� RــS تقــاء مــستقبال Vداء املم'ــ� SــR العديــد مــن اGªــاالت ا�Hياتيــة ا�ªتلفــة لال

ً
ر
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ســـال  رو�قتـــصادي وامل�ـــg، وقـــد تجxــــ� ذلـــك وا¬ـــ�ا SــــR إ  20اGHامعـــة للNليــــات 1عمـــل حـــصر لـــــ ً
Oة رVوائل ع�x مستو الNلية؛ تمeيدا لتعييyøم RS وظائف أ?اديمية وإدا ً ّ

  .ى

!ـر الـشرOف وا�Hاصـة * ة عـن اGªلـس Vعxـ� لأل زطبيعة القوان'ن الgh استحدثyzا اGHامعـة والـصاد ر
Rــ� النحــو التــا�xبتعــديل فــرص البقــاء للطلبــة ع :V ــا بال|ــسبة لطلبــة الفرقــةy� و�ــ� فرصــة البقــاء

قعام'ن عام مستجد وعام با�R لإلعادة وRS حالة الرسوب يفصل الطالب، وpال|سبة لبا�R الفر 
فرصـــة البقـــاء �yـــا عـــام'ن و�ـــسمح 1عـــام ثالـــث 1ـــشرط موافقـــة مجلـــس الNليـــة، وpال|ـــسبة لطلبـــة 

ّ

الفــر �ســـت�نائية فــإن العـــام الــذي يوجـــد بــھ الطالـــب �عت�ــ& عامـــھ Vخ'ــ&، وإذا 
ّ رســـب الطالـــب ق

Oـــادة �Gـــم الـــضغوط V?اديميـــة الواقعـــة عxـــ� الطلبـــة والhـــg ا¢عكـــست  زيفـــصل ؛ ممـــا أدى إ�ـــ�  ّ

ا}yم مـع خـوفeم مـن �خفـاق والنقـد  !ا ع�x تفك'& الطالب RS تب�g معـاي'& عاليـة تفـو قـد ربدو ق ر
  .ِاملوجھ إلyúم من قبل �خرOن

ملRxء باألفNار عن أ!مية الكمال؛ باإلضافة إ�� الضغوط الواقعة علyúم من قبل اGªتمع ا
ّممــا ?ــان لــھ أبلــغ Vثــر SــR جعــل العديــد مــن الطلبــة لــد�yم الــدافع النyzــاج الكماليــة ?أســلوب حيــاة، 

ا  سـeا منــصات التواصـل �جتمــا�R عxـ� الطلبـة، حيــث ت|ـشر صــو ًرباإلضـافة إ�ـ� الــضغوط الhـg تما ر
اضـــ رلـــألداء املثـــا�R واGHـــسم املثـــا�R؛ ممــــا يجعلeـــم غ'ـــ&  'ن عـــن أداyÏــــم وأجـــسامeم وOزOـــد مـــن عــــزلyzم ّ

ب الفــشل ا�Hاصــة بــبعض الطلبــة؛ و!ــو مــا �عــز مــن عــدم  ز�جتماعيــة، باإلضــافة إ�ــ� ¢ــشر!ا لتجــا ر
ة الطلبة ع�x الوصو للمعاي'& العالية لقد   .ر

ِوكذلك الضغوط الواقعة علـyúم مـن قبـل الوالـدين، حيـث �ـستخدم الوالـدان التوقعـات 
yÏـــ� املوافقـــة والتقـــدير والقبـــو و�ستحـــسان، وتجنـــب العاليـــة كـــشرط ألبنـــاxم ل¥�ـــصو عy{نـــاpلم و ل

ـــدافeم  غبـــــyzم SــــR تحقيــــق أ!ــ ــ��رOة، فNـــــل مــــا ســــبق يجعـــــل الطلبــــة تقــــع SـــــR صــــراع بــــ'ن  رالنقــــد والــ
ا}yم؛ ممـا يـوقعeم  ّوتوقعات الوالدين مyøم وإمNانيا}yم الgh يتمتعو �yا، مع خوفeم وشكeم RS قد ر ن

  .ىلوكية والنفسية وOؤثر ع�x مستو ��yzم النفسيةكفر�سة لالضطرابات الس

باإلضافة إ�� طبيعة املرحلة اGHامعية والgh تقابل مرحلة املرا!قة املتأخرة والgh تتعرض 
ا بالـذنب  ًرفyúا الطلبة إ�ـ� سلـسلة مـن التغ'ـ&ات الhـg ا¢عكـست عxـ� �âـصيyzم  وجعلـyzم أك§ـ& شـعو

اء، والقلــق تجــاه Vداء V?ــادي¨g، فNلمــا اعتقــدوا مــع �حــساس بالتقــص'& وا�Hــساسية تجــاه Vخطــ
!م للمeــــام، وOختلقـــــو Vعــــذار �Hمايـــــة  نأن أداء!ــــم لــــم يرتـــــق إ�ــــ� Vداء املثـــــا�R؛ �ــــسوفو SــــR إنجـــــا زن
}yم الذاتيــة؛ ممــا يــؤثر عxــ� قيمــyzم الذاتيــة والثقــة فyúــا؛ لــذا �ــس�� البحــث ا�Hــا�R إ�ــ� اختبــار  ّصــو ر

ات العالقـــات والتـــأث'&ات بـــ'ن متغ'ـــ&ات البحـــث �ـــ�ة النمـــوذج البنـــا�ي املقqـــ&ح ا رلـــذي يو¬ـــ¤ مـــسا
املتمثلــة SــR الكماليـــة العــصابية كمتغ'ــ& مـــستقل، والثقــة بــالنفس كمتغ'ـــ& وســيط، والعمــر كمتغ'ـــ& 

ونــوع الNليــة )  إنــاث–رذ?ــو (ُمعــدل، وإعاقــة الــذات كمتغ'ــ& تــا1ع، وكــذلك معرفــة مــا إذا ?ــان النــوع 
ّ

ّلة تؤثر SـR طبيعـة العالقـة بـ'ن ?ـل مـن الكماليـة العـصابية والثقـة كمتغ'&ات معد)  عملية–نظرOة (

  .بالنفس وإعاقة الذات لدى طلبة اGHامعة
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  : مشZلة البحث

افد متعددة   :و    ان[ثقت مشZلة البحث من خالل ر
أوال

ً
�س وتفاعلeمـا مـع الطلبـة خـالل ا�ªاضـرات :  رالحظـت الباحثتـان مـن خـالل عملeمـا بمeنـة التـد

ش العمل ان�شار ال��عة للكمالية 1شNل الفت للنظر وخاصة لدى طلبة الفـر Vو�ـ� والندوا قت و ور
روقد بدا ذلك وا¬�ا من خالل عدة أمو ً:  

تفـــاع مــــستو الطمـــوح وا�Hمــــاس والرغبـــة SــــR إثبـــات الــــذات والتم'ـــ� SــــR البiئـــة اGHامعيــــة، وأداء * ىا ر
Hم، مــــع اy{انيــــاNــــ� أكمــــل وجــــھ 1غــــض النظــــر عــــن إمxم عy{ّواجبــــا Rــــر مثــــا�eــــو بمظeـــ� الظ ر�ــــرص عxـ

ة غ'ـ& واقعيـة ومـا ي|تظـر!م مـن وظـائف ومNانـة  روإيجا�ي أمام �خرOن، والتفك'& SـR املـستقبل بـصو
اء �خــرOن وتقيــيمeم  راجتماعيـة مرموقــة سيحـصلو علyúــا عقـب تخــرجeم، وا!تمــام الكث'ـ& مــyøم بـآ ن

eضا وثقة من حول م، باإلضافة إ�ـ� سـ�R الكث'ـ& مـن رألداyÏم مع الس�R إ�� نيل استحسا�yم وكسب 
 RـــS نــات مالyÏــم قـــد تتجــاو إمNانيـــا}yم، وقــد تNــو !ـــذه املقا نــات بيـــyøم وpــ'ن  رالطلبــة إ�ــ� عقـــد مقا ز نر ز

ات أو التقييمـات الـشفeية جات والتقديرات الgh يحصلو علyúا عقب �ختبـا رVداء أو الد إHـÐ، ... نر
من إنجاز، باإلضافة إ�� �عرضeم إ�� العديد من رمع عدم الشعو بالرضا عن أداyÏم أو ما يحققونھ 

ة أو بـــأخر عxــ� تNــوOن وpنـــاء  ىالتحــديات والعقبــات والـــضغوط بمختلــف أنواعeــا والhـــg أثــرت بــصو ر
�âصيا}yم واستجابyzم املعرفية والوجدانية، وا¢عكست ع�x تفك'&!م متمثال RS إلزام الكث'& مـyøم 

ً

ــــة أو منطقيـــــ ة؛ لتحقيـــــق طمـــــوحeم أو توقعـــــات �خـــــرOن مــــــyøم نفـــــسھ بمعـــــاي'& وأ!ـــــداف غ'ـــــ& واقعيـ
ضا!م، ) الوالدين، Vصدقاء، Vساتذة( ائدا علyúم؛ طمعا RS نيل استحسا�yم و روالgh �شNل عبئا  ً ً ز

ً

نوالعتقاد!م أن ذلك سيجعلeم RS املقدمة، و!و ما يدفعeم إ�� بذل جeد كب'& والذي كث'&ا ما يNو  ً

eم مــــن إخفــــاقeكمــــا أن خــــوف ،Rم 1ــــس�ب غ'ـــ& واق�ــــyøن مــــOم أو توقعــــات �خــــرeتحقيــــق أ!ــــداف RـــS م
ضا!م عن  ات وا��H&ات الgh يتمتعو �yا أو عدم  ا}yم وضعف املeا رالفجوة الكب'&ة بيyøا وp'ن وقد ر نر
ـــزع مــــن ثقــــyzم  ا}yم و!ــــو مــــا يزعـ تفــــاع مــــستو القلــــق والتــــوتر، والــــشك SــــR قــــد ـــ� ا رأداyÏــــم؛ يــــؤدي إ�ـ ىر

}yم املثاليــة أمــام �خــرOن؛ و!ــو مـــا بأنفــسeم مــع ا�Hــوف مــن الفــشل والنقــد ا رلـــالذع، وفقــدان صــو
ة الوقــــت، (يــــدفعeم إ�ــــ� إ¢ــــشاء معــــرقالت فعليــــة أو ادعائيــــة  ر?ال�ــــسوOف، ادعــــاء املــــرض، ســــوء إدا

Rــ� مواقــع التواصــل �جتمــا�xــ� ســاعات متــأخرة مــن الليــل، قــضاء وقــت كب'ــ& عhر حe؛ وذلــك )الــس
}yم الذاتية   . ر�Hماية صو

اسات RS البiئة العرpية أو Vجن�ية عن الكمالية العصابية بالر: ً    ثانيا رغم من توافر الكث'& من الد
اسة قد تناولت  روالثقة بالنفس وإعاقة الذات، إال أن الباحثت'ن لم �ع§&ا RS حدود علمeما ع�x أي د

اسة واحدة، أو تناولت دو الثقة بالنفس كمتغ'& وسيط RS العال روجمعت متغ'&ات البحث RS د قة ر
ُبـ'ن الكماليــة وإعاقــة الــذات، أو تناولــت دو العمــر كمتغ'ـ& معــدل SــR طبيعــة العالقــة بــ'ن الكماليــة  ر

، إنــاث(وإعاقــة الــذات أو تناولــت كــذلك تــأث'& النــوع  ونــوع الNليــة ) رذ?ــو
ّ

كمتغ'ــ&ات ) عمليــة-نظرOــة (
اســـا ت إمـــا تناولــــت رمعدلـــة SـــR طبيعـــة العالقـــة بـــ'ن الكماليـــة والثقــــة بـــالنفس وإعاقـــة الـــذات، فالد

اســــــة ناصـــــــف وآخــــــرOن  ــــالنفس فقـــــــط كد ــــة العـــــــصابية والثقــــــة بـــ ـــة شـــــــا!'ن ) 2013(رالكماليــ اســــ رود
ــــــرOن ــــلمان) 2014(وآخــ ــــــة ســـــ اســ ـــــــة ) 2021(رود اســ ـــــــة الــــــــذات فقــــــــط كد رأو تناولــــــــت الكماليــــــــة وإعاقــ

2014)(Hutuleacاسـة اسـة Firoozi et al(2016) ر ود اسـةGeis(2016)ر ود  Akar et al (2018)ر ود
اسـة  اســةAlodat &AL-Hamouri)(2020رود اســات تناولــت Agarwal&Rathore(2021) ر ود رأو د

ـــــط  ـــــة الــــــــذات فقــ ــــــالنفس وإعاقــ اســــــــةRyska(2002)الثقـــــــة بــ  و?انــــــــت Want&Kleitman(2006)ر ود
ــــــــت  ا تناولـــــ ــــــــــ ـــg إمـــ ــــــــ ـ ـــة فÒـ ــــــــ ـــــت النمذجــ ــــات تناولــــــــ ـــ اســــــ ــــــــــود د ـــــــن وجـــ ـــالرغم مــــــ ـــــــــ ــــة، وpـ ــــــــ تباطيـ ــــات ا ــــــ اســـ رد ر                       ر

ـــة ال ـــع الكماليـــــــ ـــــــةالنمذجــــــــــة مـــــــ اســـ ــــــــط كد ـــــــذات فقــ ــــة الـــ                            Strumblel(2014)  رعــــــــــصابية وإعاقــــــ
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اســة اســـة نــزار وعبـــد ا�Hــس'ن Stewart&Walker(2014( رود أو تناولـــت الثقــة بـــالنفس ) 2017(ر ود
اسـة  اسـات الhـg تناولـت متغ'ـ& Coudevylle et al (2011)رمـع إعاقـة الـذات فقـط كد ر، كمـا أن الد

ًھ مــع الكماليــة العــصابية وإعاقــة الــذات معــا، بــل اقتــصرت عxــ� تناولتــھ مــع إعاقــة العمــر لــم ت�ناولــ

اســـة  اســـة Litvinova et  al   (2015)رالـــذات فقـــط كد  Ganda&Boruchovitch(2015) رود
اســة ق SــŞahin& Çoban(2020) Rرود اســات أســفرت عــن وجــود فــر و وإن تباي|ــت نتائجeــا مــا بــ'ن د ر

ق RS إعاقة الذات ترجع إ�� العمـر، أو مـع الكماليـة إعاقة الذات ترجع إ�� العمر أ وو عدم وجود فر
اســــة الــــصادق وأحمــــد  اســــة ) 2018(رالعــــصابية فقــــط كد  وإن تباي|ــــت &Mihoc(2021) Kallayرود

ق  ت إ�� وجـود فـر اسة أشا ق ترجع إ�� العمر، ود ت إ�� عدم وجود فر اسة أشا والنتائج ما ب'ن د رو ر ر ر
 . باب إلجراء بحث جديد لدحض !ذا التباينّترجع إ�� العمر؛ مما يفتح ال

  :وتتhiص مشZلة البحث ا#Aا�g �� محاولتھ Iجابة عde الcساؤالت التالية
إ�ــ� أي مـــدى �ـــشNل متغ'ـــ& الكماليـــة العــصابية كمتغ'ـــ& مـــستقل والثقـــة بـــالنفس كمتغ'ـــ&  .1

�وسيط والعمر كمتغ'& معدل وإعاقة الذات كمتغ'ـ& تـا1ع نموذجـا بنائيـا يفـسر الع ً القـات ُ
 .ب'ن !ذه املتغ'&ات لدى طلبة اGHامعة) التأث'&ات(

ّإ�ـــ� أي مــــدى تختلــــف طبيعــــة العالقـــة بــــ'ن ?ــــل مــــن الكماليـــة العــــصابية والثقــــة بــــالنفس  .2

 .ُكمتغ'& معدل لدى طلبة اGHامعة)  إناث–رذ?و (وإعاقة الذات باختالف النوع 
بية والثقــــة بــــالنفس ّإ�ـــ� أي مــــدى تختلــــف طبيعــــة العالقـــة بــــ'ن ?ــــل مــــن الكماليـــة العــــصا .3

وإعاقة الذات باختالف نوع الNلية 
ّ

 .ُكمتغ'& معدل لدى طلبة اGHامعة)  عملية–نظرOة (
  :Jدف البحث

ات العالقــات*  بــ'ن متغ'ــ&ات ) التــأث'&ات(راختبــار �ــ�ة النمــوذج البنــا�ي املقqــ&ح الــذي يو¬ــ¤ مــسا
ُر كمتغ'ــ& معـــدل، الكماليــة كمتغ'ــ& مـــستقل، والثقــة بــالنفس كمتغ'ــ& وســـيط، والعمــ البحــث

  .وإعاقة الذات كمتغ'& تا1ع لدى طلبة اGHامعة
الكـشف عــن داللــة اخـتالف العالقــة بــ'ن الكماليـة والثقــة بــالنفس وإعاقـة الــذات بــاختالف * 

  .ُكمتغ'& معدل لدى طلبة اGHامعة)  إناث–رذ?و (النوع 
وإعاقة الذات باختالف ّالكشف عن داللة اختالف العالقة ب'ن ?ل من الكمالية والثقة بالنفس * 

الNلية  نوع
ّ

  .ُكمتغ'& معدل لدى طلبة اGHامعة)  عملية–نظرOة (
  : أJمية البحث

  : تتجde أJمية البحث ا#Aا�g من خالل النقاط التالية
Oة الgh تؤثر �â RSصية الطالب وتؤثر * اسyzا والgh �عد من املتغ'&ات ا�ªو راملتغ'&ات الy� ghتم بد

ُ
ر

 gïðتوافقھ النف RSRو�جتما� g¨ادي?Vو.  
ـــن * ـــد !ـــــو مـــــا تجا!لتـــــھ العديـــــد مــ اســـــة التـــــأث'&ات الوســـــيطة واملعدلـــــة SـــــR نمـــــوذج واحــ ر�!تمـــــام بد

اســات ســـواء SــR البiئـــة العرpيــة أو Vجن�يـــة؛ ممـــا نــتج عنـــھ نتــائج غ'ـــ& مؤكــدة لتجا!لeـــا الـــدو  رالد ّ ر
  .ّالفعال للمتغ'&ات الوسيطة واملعدل

ة SــR مقيــاس للكماليــة العــصابية والثقــة بــالنفس وإعاقــة الــذات،  إعــداد 1عــض املقــايiس املتمثلــ*
ّباإلضافة إ�� ترجمة مقياس'ن آخرOن !ما الكمالية العصابية، وإعاقة الذات؛ مما �سeم RS إثـراء 

  . املكتبة العرpية بمجموعة من املقايiس الgh يمكن �ستفادة مyøا V RSبحاث املستقبلية
ات تقديم توصيات مeمة تفيد * رRS كيفية التعامل Vمثل مـع طلبـة اGHامعـة SـR ضـوء نتـائج املـسا

  . املؤثرة RS إعاقyzم الذاتية
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ـــ&ح * ـــR ضـــــوء النمـــــوذج املقqــ شـــــادية وعالجيـــــة واســـــq&اتيجيات Sــ ) الوســـــيط واملعـــــدل(ربنـــــاء بـــــرامج إ
Oادة ثقة ال  RS مeما السلبية؛ مما �س! زللتخفيف من الكمالية العصابية إعاقة الذات وآثا طالب ّر

  . بذاتھ
  :مصطAiات البحث

 ســمة �âـصية تتمثـل SـR سـ�R الطالـب لتجنــب Perfectionism Neurotic :الكماليـة العـصابية
 RـS اتـھ طمعـا ًنقد و�ÑرOة �خرOن لھ من خالل ت�نھ معاي'& عاليـة جـدا ألدائـھ تفـو إمNانياتـھ وقد ر ق �

ضـا وتقـدير �خـرOن لـھ جـة املرتفعـ. رنيل استحـسان و ة الhـg يحـصل علyúـا الطالـب مـن روتقـاس بالد
  . خالل استجابتھ ع�x املقياس املستخدم RS البحث

ل ســمة �âــصية تجعــل الطالــب �ــشعر بالتفــاؤ للمــستقبل Self - Confidence: الثقــة بــالنفس
ة و�مNانيـات ملواجeـة  ضـاه عـن ذاتـھ وتقبلeـا كمـا üـR، وامتالكـھ القـد روالنظرة �يجابية ل¥�ياة مـع  ر

تھ ع�x عقد املشا?ل والع ات بنجاح والتفاعل �يجا�ي مع �خرOن من خالل قد رقبات واتخاذ القرا ر
جـــة املرتفعـــة الhـــg يحـــصل علyúـــا الطالـــب مـــن خـــالل  رعالقـــات اجتماعيـــة نا��ـــة مeـــم، وتقـــاس بالد

  .استجابتھ ع�x املقياس املستخدم RS البحث
ة تمنح الطالب الفرصة الختالق اسq&اتيجية ادعائية أو فعليHandicapping- Self :إعاقة الذات

Vعـــذار، أو صــــنع العقبـــات املقبولــــة لـــألداء املــــستقبRx للمeــــام الhـــg يتوقــــع فyúـــا �خفــــاق أو ضــــعف 
جــــــة  ــــاس بالد تھ �يجابيــــــة أمــــــام �خــــــرOن وتقـــــديره لذاتــــــھ، وتقــ ــــاظ عxــــــ� صـــــو رVداء؛ بقـــــصد ا�Hفــ ر

  . ياس املستخدم RS البحثاملرتفعة الgh يحصل علyúا الطالب من خالل استجابتھ ع�x املق
  : أدبيات البحث

  : �عر�ف الكمالية العصابية: الكمالية العصابية

ضــع معــاي'&  و   �عت�ــ& الكماليــة العــصابية ســمة �âــصية ت�ــسم بالكفــاح مــن أجــل تجــاو Vخطــاء و ز
  :�عالية جدا لألداء، كما أ�yا مفeوم ثال�ي 1Vعاد �شمل

نالفـرد معـاي'& عاليـة ألدائـھ و�ـس�� إ�ـ� تحقيقeـا، و�عـضeا يNـو  حيـث يـضع :� الكمالية املوجـھ ذاتيـا
�إيجابيـا بحيـث يمثـل قــوة دافعـة لتحقيـق أ!ــداف عاليـة و�خـر سـل×g �ــس�ب إحبـاط للفـرد وفقــدان 

  .ًالدافع وأحيانا �نتحار

ا  حيث يضع الفرد معاي'& ملن حولـھ وOطلـب مyøـا الوفـاء �yـا وتحقيقeـ:الكمالية املوجھ نحو �خر�ن
  .وOقيمeم بناء ع�x ذلك

ن حيــث �عتقــد الفــرد بــأن �خــرOن يتوقعــو منــھ Vداء 1ــشNل مثــا�R أو ?امــل، :الكماليــة Sجتماعيــة ّ

قوOت�نو معاي'& عالية تفو طاقتھ لتقييم أدائھ     ).Flett et al,2003,120( ن

  :منُ إ�� أ�yا مفeوم ثنا�ي البعد يتألف Stoeber &Otto(2006,295-296)    وOذ!ب 

ضع معاي'& عالية للغاية ألدائھ: الس�R إ�� الكمال*   .ووOتعلق 1س�R الفرد لتحقيق الكمال و

تNاب Vخطاء مع ا�Hوف من التقييم الـسل×g مـن قبـل : مخاوف الكمال* ِوRü تتعلق با�ªاوف من ا ر
  . �خرOن، ومشاعر التناقض ب'ن توقعات املرء وأدائھ
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 عxــ� أ�yــا ســمة ;Tadik et al(2017,116) Stoeber(2012,2);Besharat(2011,79ّ    يتفـق ?ــل مــن
��âــصية ت�ــسم 1ــس�R الفــرد لتحقيــق الكمــال مــن خــالل وضــع معــاي'& عاليــة جــدا ألدائــھ مــ©�وpة 

  .لبميو نحو التقييمات النقدية املفرطة للفرد

ضـــع و بأ�yـــا ميـــل �âـــ�gï يتم'ـــ� بالـــس�R لتجنـــب أقـــل Vخطـــاء و�Stoeber (2014,329)عرفeـــا      
  .معاي'& أداء عالية للغاية يرافقeا نزعات التقييمات ا�Hرجة للغاية

ن  و    وOــر القرOطــى وآخـــر بنــاء معرSـــR ســلو?ي ي�ــشNل مـــن خــالل 1عــض VفNـــار  بأ�yــا) 711: 2015(ى
غ'ـ& ) كماليـة(الالعقالنية الgh يت�نا!ا الفرد حيث يضع لنفسھ مستوOات أداء وإنجاز عاليـة مثاليـة 

ضــا واستحــسان وتقــدير �خــرOن؛ ممــا واقعيـة وOجا!ــد ّ مــن أجــل تحقيقeــا معتقــدا أنــھ سـوف ينــال  ر ً

ريقــوده إ�ــ� الــشعو املــستمر بالفــشل والGÖــز و�!تمــام الزائــد باألخطــاء وOجعلــھ SــR حالــة مــن عــدم 
  .ّالرضا عن أدائھ بالرغم من جودتھ، ومن ثم ينخفض تقديره لذاتھ

لyـا ميـل قeـر ي�ـشNل مـن VفNـار الhـg يت�نا!ـا الفـرد حـو إ�� أ� Smith et al (2016,671)    وOذ!ب ي
ًتحقيــــق مــــستو مرتفــــع وغ'ــــ& واق�ــــR مــــن Vداء مــــ©�وpا بالنقــــد الــــذا�ي املفــــرط وا�Hــــساسية ضــــد  ى

مة: تقييم �خرOن وانتقادا}yم وتتـألف مـن م SـR طموحاتـھ : رالكماليـة الـصا روüـR اعتقـاد الفـرد الـصا
ه ع�x أن ن يNو أداؤه مثاليا بدو أخطاءرذات القيمة العالية وإصرا   .�ن

لوتتــضمن قلــق الفــرد مــن أخطائــھ والــشك حــو أفعالــھ مــع النقــد : الكماليــة املرتبطــة بالنقــد الــذا�ي ّ

  .ِاملفرط وا�Hوف من التقييم السل×g من قبل �خرOن

ـــة ال�&جــــــسية ضــــــع معــــــاي'& معينــــــة لــــــسلوكeم والــــــشعو : الكماليــ ــــرOن و رو�ــــــشمل النقــــــد املفــــــرط لآلخـ و
نة باآلخرOنباالستح   . رقاق بالعظمة مقا

بأ�yـا ظـا!رة متعــدة 1Vعـاد �ع�ـ& عـن ترك'ــ� الفـرد الزائـد عxــ�  Malik&Ghayas(2016,259)ى    وOـر 
Vخطاء والتوقعات املرتفعة عن ذاتھ وتوقعات الوالدين لإلنجاز V?ادي¨g، ومواجeة نقد الوالدين 

?V التصرف حيال املواقف �xة ع روالشك RS القد
 . اديميةّ

ـــادي  خاصـــــية ذاتيـــــة تجعـــــل الفـــــرد �ـــــس�� إ�ـــــ� استحـــــسان "بأ�yـــــا ) 674، 2019(    و�عرفeـــــا عبـــــد الفــ
ضـــع معـــاي'& مرتفعـــة ألدائـــھ والـــس�R للتم'ـــ� مـــستخدما التخطـــيط والتنظـــيم ألعمالـــھ مـــع  ً�خـــرOن و و

  ".ّالشك RS جودة أدائھ لeا

تتم'ــ� بفــرض معــاي'& عاليــة لــألداء  بأ�yــا ســمة �âــصية Ruiz-Esteban et al (2021,1)    و�ــش'& 
  .ركغاية للذات، إ�� جانب الدافع لتحقيق الكمال وتصو بiئة املرء ع�x أ�yا مطالبة لھ وحاسمة

 إ�� أ�yا وضع معاي'& �âصية عالية وتقيـيم نقـدي ملـدى كفايـة Spagnoli et al(2021,1)    وOذ!ب 
  .لالذات RS الوصو إ�� تلك املعاي'&

  : ُ إلyúا ع�x أ�yا مفeوم ثنا�ي البعد يتضمن(Hamacik 1978)     وOنظر !امشتك

حيث �شعر الفرد 1سعادة حقيقية عند إكمال املeام الصعبة و�شعر بالرضا عن : الكمالية السوOة
ة وOــــضع لنفــــسھ V!ـــــداف  ــا SــــV Rداء واملeـــــا ـــدر نفـــــسھ 1ــــشNل إيجــــا�ي و�ـــــسعد �yــ ـــھ، وOقـ رجــــودة أدائـ

اتــھ وإمNاناتـھ ًحيــث �ــشعر الفـرد بــأن عملـھ وأداءه لــiس جيــدا، : الكماليــة العـصابيةو. راملناسـبة لقد

لغـم جودتــھ و�ـس�� دائمــا إ�ـ� ا�Hــصو عxـ� Vفــضل 1ـشNل مــستمر وOـصاحب !ــذا إحـساس 1عــدم  ً ر
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ه با�Hوف الدائم من  اتھ، باإلضافة إ�� شعو رالرضا وOضع لنفسھ أ!دافا يتعذر الوصو إلyúا بقد ر ل ً

  .  (Alshurman et al,2021,2753)الفشل 

ن    وOالحـظ مـن العـرض الـسابق أن الكماليــة العـصابية �عـد مـن املفــا!يم الhـg تناولeـا البـاحثو مــن 
ُ

ــا بنــــاء معقــــد الq&اكيــــب، و�عكــــس التفاعــــل بــــ'ن ?افــــة العوامــــل  ًخــــالل وجeــــات متعــــددة؛ نظــــرا لNو�yــ

 والــبعض �خــر ُالــسلوكية و�نفعاليــة واملعرفيــة والدافعيــة، فــالبعض يرا!ــا مفeــوم أحــادي البعــد،
ريرا!ا من منظو ثنا�ي البعد، والبعض الثالث يرا!ا من منظو متعدد 1Vعاد   .ُر

!ا Metallidou & Stamovlasis(2020,57)ى    وOـر ر بـالرغم مـن افqـ&اض أن الكماليـة قـد تـم تـصو ّ

 من إال أنھ يوجد إجماع من العديد) ال»�صية العصابية(RSُ البداية خاصية سلبية أحادية البعد 
البــــاحث'ن عxــــ� أ�yــــا �âــــصية متعــــددة 1Vعــــاد مــــع �ثــــار �يجابيــــة والــــسلبية عxــــ� Vداء والــــسلوك 
ُفاملعــاي'& العاليــة والــس�R لتحقيقeــا تمثــل 1عــد!ا التكيفــي، SــR حــ'ن أن ا�ªــاوف التقييميــة املفرطــة 

  . ُوالنقد الذا�ي 1عد!ا غ'& التكيفي

  :سمات ال�hصية الكمالية العصابية

 أن الـــ»�ص امل�ـــسم بالكماليـــة العـــصابية �yـــتم بالتفاصـــيل Kring et al (2012,474) ى    يـــر
ــــ�اص املـــــصابو بالكماليـــــة العـــــصابية �ع'ـــــ&ون ان�بـــــا!eم للتفاصـــــيل  نوالقواعـــــد و�جـــــراءات فاألâـ
ات مخافــــة  جــــة أ�yـــم يفــــشلو SــــR إ�yـــاء الواجبــــات وOواجeـــو صــــعوpة SــــR اتخـــاذ القــــرا رالدقيقـــة لد نر ن

ن تNـــــو عالقــــا}yم ال»�ــــصية ســــطحية وضـــــعيفة؛ وذلــــك أل�yــــم ي�ــــسمو بالعنـــــاد ًوغالبــــا مــــا. ا�Hطــــأ ن
ّوOطلبو أن يتم إنجاز ?ل gïòء ع�x طرOقyzم ا�Hاصة ّ   . ن

ًأن الكما�R العصا�ي يNو مسرفا RS توقعاتھ وتطلعاتھ، وم�شددا ) 178 : 2014(وOذكر القرOطى     ً
ن

 عxــــ� تحقيـــق مــــستوOات عاليـــة مــــن SًـــR محاكمــــة لذاتـــھ ونقــــد!ا، فeـــو مــــدفوع مـــن الــــداخل وحرOـــصا
ه بالفـشل و�حبـاط، فeـو ال يقبـل ا�Hطـأ لـو ?ـان صـغ'&ا  ً�نجـاز، وقـد ينخـرط SـR البNـاء لـدى شـعو ر
ًوOتحقق من إجاباتھ مرات متعددة؛ ليتأكد أ�yا ال �شو�yا نقـص، وOتخـوف كث'ـ&ا مـن فقـدان تقـدير 

ا يــصل بــھ إ�ــ� كمــا أنــھ ال �ــشعر. ��خــرOن لــھ إذا لــم يكــن أداؤه مثاليــا ًز بالرضــا عنــدما ال يحقــق إنجــا
  .مرتبة الكمال

 أن الــ»�ص الكمـا�R يتم'ــ� بـالتح'�ات املعرفيــة والhـg تتجxــ� SــPutarek et al (2019,2) Rى    وOـر 
امليــل إ�ــ� اجqــ&ار وتقيــيم حــاالت الفــشل و�!تمــام الــشديد باألخطــاء، وامليــل إ�ــ� تفــس'& املالحظـــات 

  . ديةالغامضة ع�x أ�yا انتقا

  : النماذج والنظر�ات املفسرة للكمالية العصابية

RS سباب والنماذج املفسرة للكمالية العصابية تتمثلV ناك العديد من!    :  

جز حو تقدير الذات، وOقq&ح : نموذج التوقعات Sجتماعية اء ?ار ر لاشتق !ذا النموذج من آ ول ر
طة جنبـــــا إ�ــــ� جنـــــب مـــــع رالنمــــوذج أن الكماليـــــة العــــصابية تتطـــــو ن�يجــــة ملواف ًقـــــة الوالـــــدين املــــشر و

ات أبنــاyÏم، باإلضــافة إ�ــ� النقــد Vبــو  يتوقعــا}yم العاليــة والhــg غالبــا ال تتماòــ�ï مــع إمNانيــات وقــد ر ً

ضــــاyÏم؛  م، و!ــــذا �ع�ـــ� أن �بــــاء �علمــــو أطفـــالeم أن الكمــــال والنجــــاح أمـــران أساســــيان إل رالـــصا نر
، فاألطفال الذين يمتلك آباؤ!م وكذلك لNي ينالوا محبyzم وعاطفyzم، بiنما ل الفشل أمر غ'& مقبو

رتوقعات أداء عالية وO|تقدو�yم عندما ال تتحقق !ذه التوقعات !م أك§& عرضة لتطو الكمـال مـن 
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 Flett et alخــالل اســـ�يعاب !ـــذه التوقعـــات، باإلضـــافة إ�ــ� التقيـــيم الـــسل×g املـــصاحب للـــذات 
(2002,92).  

 أن الكماليـة العـصابية ت|ـشأ مـن ك§ـ&ة مطالـب �بـاء مـن Shafran&Mansell (2011,889)ى    وOـر 
ــــسان الوالــــــدي  ـــا أن �ستحــ ــــال أبنــــــاyÏم وتــــــصرفا}yم، كمـــ Vبنــــــاء مــــــع النقــــــد الزائــــــد عــــــن ا�Hــــــد ألعمــ
ط، والنقــد غ'ــ& املباشــر، واتــصاف الوالــدين بالكمــال مــع ?و�yمــا قــدوة ونموذجــا لالتجا!ــات  ًاملــشر و

  . إ�� الكمال؛ يؤدي إ�� اتصاف Vبناء كذلك بالكماليةوالسلوكيات الgh تقود أبناؤ!م

ت|ــــشأ SــــV Rســــر الhـــــg ) العـــــصابية( أن الكماليــــة الالســــوOةTurner&Turner(2011,841)    وOــــذ!ب 
تتمتــع باالســـتقالل، أو ال تمـــنح أوالد!ــا فرصـــة لالســـتقالل، كمـــا أن طبيعــة العالقـــات الhـــg �ـــسود  ال

ات، كمـا 1عض Vسر واملتمثلة RS الديكتاتو رOة، باإلضافة إ�� قمع ا�HرOة SـR التعب'ـ&، واتخـاذ القـرا ر
ضــة مــن  ط بتحقيــق التوقعــات العاليــة املفر وأن ا�Hــصو عxــ� استحــسان �بــاء وVمeــات واملــشر و ل

رقبل الوالدين ?لeا أمو تؤدي إ�� تطو الكمالية الالسوOة لدى Vبناء   .ر

يـــل Vطفـــال إ�ـــ� تقليـــد الـــسلوكيات املثاليـــة الhـــg وOركـــز النمـــوذج عxـــ� م: نمـــوذج الـــتعلم Sجتمـــا��
و سمات الكمالية من خالل مراقبـة آبـاyÏم وتقليـد  نيظeر!ا آباؤ!م، كما �ش'& إ�� أن Vطفال يطو ر

يكماليyzم والgh قد تحدث 1س�ب التعرض املتكر للكمال Vبو     .Carmo et al (2021,2)ر

اســة اســـات كد ر    وOــدعم العديــد مــن الد اســةRice et al (2005)ر  Damian et al(2013)ر ود
اسـة اســةWalton et al(2020)رود رأن الكماليــة تتطــو 1ــسeولة Domocus&Damian(2018) رود

نكب'ــ&ة SــR العــائالت الhــg لــد�yا آبــاء ي|تقــدو 1ــشدة تــصرفات وأداء أبنــاyÏم، كمــا أن اســتخدام �بــاء 
  .الل حيا}yملألسلوب املس�بد قد يدفع Vبناء إ�� تب�g توجھ مثا�R خ

تباطــا ) الالســوOة(    وpــالرغم مــن ذلــك ال يــزال غ'ــ& وا¬ــ¤ مــا إذا ?انــت Vنمــاط الوالديــة  مرتبطــة ا
ً

ر
تبـــاط  رمباشــرا بتطــو جوانــب الكمـــال التكيفــي أو الالتكيفــي، SـــR حــ'ن أن !نــاك أدلـــة تظeــر وجــود ا ر ً

ة عxـــ� التكيـــف  و!ـــذا مـــا أيدتــــھ ) التكيفيـــةال(رإيجـــا�ي بـــ'ن Vبـــوة �ســـ�بدادية والكماليـــة غ'ـــ& القـــاد
اسة ?ل من  ّد   .Walton(2014);Miller et al (2012);Zikopolou et al (2021)&Hibbardر

ـــ'ن للت|ـــــــشئة : ينمــــــوذج الــــــضغط Fســــــر ــــوذج الـــــــضغط Vســــــر عxــــــ� نمــــــوذج'ن مختلفـــ ي�عتمــــــد نمــ
ـــة !مــــا ـــة، وOـــــر النمــــوذج أن ضـــــغط: �جتماعيـ ـــا�R ونمـــــوذج التوقعــــات �جتماعيـ  ىالنمـــــوذج �جتمـ

الوالـدين ليNــو أبنــاؤ!م مثــالي'ن !ـو مــزOج مــن توقعــات الوالــدين بـأن الطفــل يجــب أن يNــو ?ــامال 
ً

ن ّن

مع العمل ع�x انتقاده من قبل الوالدين إذا فشل SـR تلبيـة !ـذه التوقعـات ) التوقعات �جتماعية(
)Rــــا� ــــدين بالكمـــــال التكيفـــــ) ردود الفعـــــل �جتمـ تـــــبط ضـــــغط الوالـ ي مــــــع رمـــــن الناحيـــــة �عتياديـــــة ا

  .)Stoeber,2018,2734(   مؤشرات التكيف النفgïð الضعيف

اســــات أن ضــــغوط الوالــــدين يمكــــن أن تــــرتبط بالكمــــال              ر ومــــع ذلــــك فقــــد وجــــدت 1عــــض الد
اسة     Stoeber & Rambow (2007)رالتكيفي مثل د

تبــــاط املــــزدوج  :    �عقيــــب روOمكــــن القــــو إن تفــــس'& !ــــذا �
ّ وقعــــا}yم، عنــــصر ضــــغط الوالــــدين، ت(ل

لھ تأث'&ات مختلفة، فقد تؤدي توقعات الوالدين 1شNل أساgïó إ�� الس�R للكمال RS ح'ن ) ونقد!م
ت  رأن النقـد Vبـو قـد يــؤدي 1ـشNل أساóـgï إ�ـ� مخــاوف الكمـال، وعxـ� العكـس مــن ذلـك فقـد أشــا ي

اسات إ�� أن توقعات الوالدين ال تؤدي إ�� الس�R للكمال، ولكن إ�� مخاوف ال كمال مثل ر1عض الد
اسة    . Damian et al (2013)رد
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ر أن !ناك العديد من العوامل الhـg �ـسeم SـR تطـو الكماليـة Carmo et al (2021,1-2)ىوOر            
العــــصابية املتمثلــــة SــــR ا�Hمايــــة املفرطــــة مــــن الوالــــدين، أنمــــاط التعلــــق، الرقابــــة VبوOــــة، توقعــــات 

، باإلضافة    . إ�� تمتع الفرد 1سمات �âصية تتمثل RS الضم'& اليقظيالوالدين، قلة الq&ابط Vسر

  : النظر�ات املفسرة للكمالية العصابية

Lى : نظر�ـة التحليــل النفــ��¢ جــاع جــذو الكماليـة إ�ــ� نظرOــة التحليـل النفــgïð وأعمــال !ــو ريمكـن إ ر ر
ات روأدلـر، حيــث ركــز التحليـل النفــgïð عxــ� فكـرة أن الكماليــة لeــا جـذو SــR العــصابية وأن الــسلوكي

 RــS ــة نظــر أدلــر أن الفــرد ينخــرطeض املفــرط، فمــن وجOال التعــوNــا �عــد شــكال مــن أشــyøالناجمــة ع
ً ُ

سلوك �عوgï!O ملواجeة عقدة النقص أو الدونية، فيبدأ RS التطلع أل!داف ذاتية واجتماعية ذات 
نــھ قيمــة عاليــة وOناضــل SــR ســعيھ لتحقيقeــا وعنــدما يفــشل أو يتع§ــ& SــR تحقيقــھ لeــذه V!ــداف، فإ

gïðالعصاب(يصبح فر�سة للمرض النف( رجع ذلك إ�� ما يفرضھ ?ل منOّ؛ و) تمـعGªسـرة واVنـا وV
ع�x الفرد من أعباء قد يصعب تحقيقeا، فeنا �عا¢ي Vنا من القلق، وpالرغم من ) الذي �عiش فيھ

Oة لتحقيق النضال؛ من أجل التفو قتلك �الم فإ�yا �عد ضر ور
ُ

(Patterson et al ,2021,2).  

اك اك SـR تطـو الكمـال وا�Hفـاظ عليـھ محـدودة : رنظر�ة Iد اسات الكمية حـو دو �د ر�عد الد ر رر ل
ُ

اســـات، ومــــن  S R"OـــR !ـــذا اGªـــال مـــن الد ر¢ـــس�يا، ومـــع ذلـــك ظeـــرت ا�ªططـــات املعرفيـــة كجــــزء تـــا ر �

قاملقبـــو عمومـــا أن ا�Hـــاالت املعرفيـــة الثابتـــة تـــؤثر عxـــ� الكمـــال عـــن طـــر ســـمات ال»�ـــصية،  وüـــR ًل
موجــودة SــR ا�ªطــط املعرSــR ألولئــك الــذين �ع�ــ&ون عــن التــأث'& الــسل×g لطقــوس الكمــال وا�Hــاالت 

  ).(Macedo et al ,2017,47العاطفية غ'& املرغوب فyúا 

اك يــؤثر عxــ� أســاليب التفك'ــ& املعرSــR والتح'ــ�ات املعرفيــة لــدى مناصــر  ي    وتــر النظرOــة أن �د رى
دة تجعــل الفـرد عرضــة للتقييمـات الذاتيــة الـسلبية وا�ªــاوف 1ــشأن و!ـذه العوامــل متعـد الكمـال،

اك وتقييم �خرOن لھ رباختـصار تـم العثـو عxـ� ثالثـة عناصـر تتواجـد SـR جميـع Vدبيـات . ركيفية إد ّ

Rـü:  1- ـ&ار إ�ـ� حـاالت عاطفيـةqتطـو !ـذا �جOاك املثـابر و ر يتوسـط الكمـال SـR سـرعة وحـدوث �د ر
ن�عد الكمال شكال فرOدا من املثابرة حيث يNو �فراط RS التفك'& فيما يتعلق  -2. غ'& مرغوب فyúا ً ً ُ

 يخلــق ا�ªطــط املعرSــR املــتعلم واملوجــود لــدى مــن -3.باملeــام اليوميــة !ــو ا�ªطــط املعرSــR الــشامل
ن�ـسعو للكمـال ذاكـرة معرفيــة ألخطـاء املا#ـgï وقلــق م¥�ـوظ 1ـشأن Vخطــاء اGHديـدة سـواء أ?انــت 

ة حقيقية أو   ).et al ,2018,74) Tontaر متصو

 Self-Confidence:الثقة بالنفس 

  :�عر�ف الثقة بالنفس

ـــــا�ي  ا الفرحــ اتــــــھ وخ�&اتـــــــھ ) 361، 2012(    و�عرفeــــــ ـــــتعداداتھ ومeا ـــــھ واســ اتـ اك الفـــــــرد لقد ـــا إد ربأ�yـــ ر ر
أنـھ روكفاءتھ RS التعامل مع املواقف وVحداث بفاعلية وا!تمـام، وüـR توثـق شـعو الفـرد واعتقـاده ب

ة عxـــ� تحقيـــق حاجاتـــھ ومواجeـــة متطلباتـــھ البي$يـــة والوصـــو أل!دافـــھ ملواجeـــة ا�Hيـــاة  للديـــھ القـــد ر
اك تقبل �خرOن لھ وثقyzم  روحسن التوافق مع �خرOن والتعامل مع املواقف ا�ªتلفة بفاعلية وإد

  .  بھ

ة الفرد عV �xداء   بأ�yاGreenacre et al (2014,3) وOو¬�eا واتخاذ إجراءات محددة ر�يمان بقد
  .لتحقيق ن�يجة معينة
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ة عxــــ� التــــصرف بفعاليــــة SــــDileepkumar R)(2017,156يــــذ!ب و      ـــرد املتــــصو ة الفـ ر إ�ــــ� أ�yــــا قــــد ر
مات وجعل Vمو �س'& ع�x ما يرام Vالعقبات و �xرموقف ما للتغلب ع   .ز

ّھ، فتqـ&جم تلـك الثقـة SـR ?ـل ركما �عرف بأ�yا شعو الفرد بقيمة ذاتھ، مeما بلغت قيمة من حولـ      

حركـة مــن حر?اتــھ، وسـNاناتھ، و!مــساتھ، إ�yــا إحــساس الفـرد بــالفخر و�عqــ�از بنفـسھ بNــل مــا فyúــا 
  ).2018:11 ؛ شا!'ن، 7: 2017حمدي، (من سلبيات وإيجابيات 

ة الفــرد املعلنــة عxـ� معاGHــة املواقـف 1ــشNل فعــالMalureanu et al)(2021,3 ى وOـر     ّ بأ�yــا قـد  ر
ىبمفـرده دو �عتمــاد عxــ� �خـرOن وا�Hــصو عxــ� تقيــيم ذا�ـي بنــاء، كمــا يـر بأ�yــا النظــرة املتفائلــة  ل ن

  .للذات

اتھ وإمNاناتھ وأحNامھ واعتقاداتھ بأنھ يمكنھ Long(2021,i561)    وOذ!ب ر إ�� أ�yا ثقة الفرد RS قد
د لذاتـھ وامتالكـھ الـ»Gاعة و�ع�ـg كـذلك احqـ&ام الفـر. مواجeة التحـديات واملطالـب اليوميـة بنجـاح

ّلقو ا�Hقيقة حو ما !و عليھ، وما يحب، وما يؤمن بھ؛ مما �ساعده ع�x تحقيق أ!دافھ ل   .ل

 إ�ـــ� أ�yـــا بنــاء نفـــgïð مeـــم يــؤثر SـــR إيمـــان الفــرد بنفـــسھ واعتقـــاده بـــأن Mydin(2021,144)    و�ــش'& 
ة ع�x تنفيذ مeمة محددة بنجاح   .رلديھ القد

  :نف الثقة بالنفس إdgتص: تص�يف الثقة بالنفس

ح: الثقة بالنفس ا�Hاصة أو ا�ªددة*   .ووRü �ش'& إ�� ثقة ال»�ص فيما يتعلق بالقرار املطر

  .و�ع�g مدى اعتقاد الفرد بأنھ قادر ومeم ونا�¤ و�ستحق: الثقة بالنفس العامة*

صeا عxـ� نطـاق ّ    وpالرغم من اسـتخدام ?لyzمـا عxـ� نطـاق واسـع، إال أن العالقـة بيyøمـا لـم يـتم فحـ
مــن الثقـة بــالنفس ) مجمـوع(واسـع، والـبعض ينظــر إ�ـ� الثقــة بـالنفس العامـة عxــ� أ�yـا إجمــا�R عـدد 

نا�Hاصة ا�ªتلفة ع�& املواقف؛ وpالتا�R من الناحية املثالية قد يNو لألفراد مستوOات مختلفة من 
pمــــا تNــــو قــــد ىوOــــر الــــبعض أن الq&كيبــــة العامـــة للثقــــة بــــالنفس ا. الثقـــة بــــالنفس ا�Hاصــــة نلعامــــة  ر

ة  Oــة اGHديــدة غ'ــ& املتكــر ت SــV Rصــل كتكيــف خــاص باGªــال للتعامــل مــع املــشكالت التطو رتطــو ر ر
لالتقدم إلجراء اختبار شفو ألو مـرة، التعامـل مـع : واملeام اGHديدة غ'& املألوفة ع�x س�يل املثال ي

ت الq&كيبــات ا�Hاصــة  ا�ªــددة مثــل الثقــة بــالنفس راملــشكالت العدوانيــة غ'ــ& الــشا�عة، بiنمــا تطــو
ة ّوOمكن القو إن . را�Hاصة كتكيف خاص باGªال للتعامل مع املزOد من املشا?ل املألوفة واملتكر ل

 RـS س فقـطiا إضـافيا لـ �التصو اGHديد للمفا!يم �ساعد RS تحديد طبيعة ?ل مyøما وOقدم منظو ًر ّر

!ما، ولكن RS شرح طبيعة العالقة بيyøما   ). (Uludag&Oney,2013,1-2رتصو

  : أن الثقة بالنفس تصنف إ��Marpaung(2018,2)ى    وOر 

ه ومشاعره الgh تدو ): الداخلية(الثقة بالنفس اGHو!رOة * روRü املتصلة بكيان ال»�ص، إ�yا أفNا ر
 �xة ع ضاه عyøا واحq&امھ وتقديره وحبھ لeا ومعرفتھ �yا، باإلضافة إ�� قد رحو تصا�Hھ مع ذاتھ و ر ل

ّداف والتفك'ــ& �يجــا�ي، !ــذا النــوع مــن الثقــة يحتاجــھ �¢ــسان SــR ?ــل وقــت وSــR جميــع تحديــد V!ــ

ر لNل إ¢سان مeما ?ان املوقف 1سيطا ف، كما أنھ ضر الظر
ً ّ ي و   . و

جيـــــة* ـــاءة SـــــR : رالثقـــــة بـــــالنفس ا�Hا ـــرOن وتتمثـــــل عناصـــــر!ا البنــ ــــسلوك واملواقـــــف تجـــــاه �خــ إ�yـــــا الـ
  .التواصل والسيطرة ع�x العواطف
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ًو�ع�� أن يNو الفرد مقتنعا : الثقة بالنفس املث�x:  إ��Kuloor&Kumar (2020,1) ما يصنفeا    بiن ن
نجدا بتحقيق V!داف الhـg �ـس�� إلyúـا بنفـسھ وpجـد، فNـل فـرد ال بـد أن يNـو لديـھ !ـذا النـوع مـن  ّ ّ �

  .ىالثقة لتحقيق أداء عا�R املستو

اعتقـاد الفـرد أنـھ يمكـن أن يـؤدي 1ـشNل أفـضل SـR و�ع�g الثقة الزائـدة املفرطـة وüـR : الثقة العمياء
ف 1ــــشNل خــــاطئ وتقليــــل �!تمــــام  ف، وتــــؤدي الثقــــة العميــــاء إ�ــــ� ا�Hكــــم عxــــ� الظــــر وجميــــع الظــــر و
ات، وقـــد يـــؤدي ذلـــك إ�ـــ� اeGHـــل باملعلومـــات وتقليـــل �ســـتعداد للمنافـــسة والـــذي  ض واملeـــا ربــاملعر و

  .ىيؤدي إ�� تد¢ي مستو Vداء

  :الثقة بالنفسالعوامل املؤثرة �� 

ب الفاشلة لeا : ا��H&ات ال»�صية* ب النا��ة تزOد من تنمية الثقة بالنفس، بiنما التجا رفالتجا ر
  .تأث'& معاكس

دة إ�ــــ� الفــــرد مــــن �خــــرOن مثــــل* ـــ'ن، اGªتمــــع، : رالرســــائل �جتماعيــــة الــــوا ـــرة، Vقــــران، املعلمـ Vسـ
ســائل �عــالم، فالرســائل �يجابيــة �عمــل عxــ� نمــو ال ثقــة بــالنفس، بiنمــا التعــرض للرســائل وو

   ).(Al-Hebaish,2012,61السلبية يضر ب�نمية الثقة بالنفس 

ًالقلق وا�Hوف و�غq&اب فاألفراد الذين �عiشو 1عيدا عن أسر!م لفq&ات طوOلة، أو قص'&ة، أو * ن
ن إ�� الثقة بالنفس ولد�yم آباء ال يبدو ا!تماما كب'&ا �yم يفتقر ً ً   .ن

نـــة الطفــل 1غ'ـــ&ه وخاصـــة : ئة �جتماعيــة الالســـوOة مثــلأســاليب الت|ـــش* ر�فـــراط SـــR ا�Hمايــة، مقا
ات سلبية كقو الوالدين للطفل  ات، ال�سلط و�!مال والنبذ وترديد عبا لفيما يتعلق باإلنجا ر ز
تبـــاط العــاطفي بـــ'ن �بــاء وVبنــاء يـــؤدي إ�ــ� تـــد¢ي مــستو الثقـــة  ىال يمكنــك فعــل ذلـــك وقلــة � ر

  ).(Tuncel,2015,2576س ��يح      بالنفس والعك

ة مـع �بتعـاد عـن التحف'ـ� *  ر�عرض الفرد ملواقف محبطة أك§& من مرة و�عرضھ لالنتقادات املتكر
  .وال�»Gيع

  .التعرض وخاصة RS مرحلة الطفولة إ�� التحرش و�عتداءات اGH|سية*

ن عيوpـــھ؛ ممــ* ّســيطرة VفNـــار الـــسلبية واعتقـــاد الفــرد أن مـــا حولـــھ يـــر ه بـــالقلق و را يـــؤدي إ�ـــ� شـــعو
  .  والتوتر واG'Hل

ة ع�x التواصل بفعالية مع �خرOن*   .رعدم القد

فاإلعاقة تجعل الفرد يتجھ إما إ�� التعوOض غ'& املباشر فiس�ثمر ما لديھ من إمNانيات : �عاقة* 
ات وOبدع RS مجال مع'ن أو العكس في|��ب وOنطو وOنعز عن اGªتمع لوقد ي  سبق فNل ما. ر

  ). 363، 2021مرجان وأعليجة،(ىلھ آثار ع�x مستو الثقة بالنفس لدى الفرد 

  :ز�ادة الثقة بالنفس 

        Rü ادة الثقة بالنفسO  �xساعد ع� ghز !ناك مجموعة من العوامل ال:  

لفا�Hوف !و ال)gïء الوحيـد الـذي يمنـع الفـرد مـن ا�Hـصو عxـ� مـا يرOـده SـR : التغلب ع�x ا�Hوف *
  .ن�x الفرد أن يتذكر أنھ سiن(¤ مeما ?ان Vمر، وأنھ ال نجاح بدو إخفاقا�Hياة، وع
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*Rxام الداخG�¢� : ـ�hساسـية حV ما داخليـا مـع قيمـھ ومبادئـھGـو م|ـ�Nـ� الفـرد أن يxع R*في|ب� ً ن
  .�ستطيع التصرف RS مختلف املواقف RS ضوء !ذا �¢�Gام

*Nر مستو الثقة بالنفس لدى الفرد عند!ا ستOمتناو يدهىتطو RS لو ?ل أحالمھ   .ّن

�ستعداد 1شNل أفضل ملواجeة انتNاسات ا�Hياة والتعاRS مyøا، فالفرد ال ي|ب*R عليھ ا�Hوف من *
اتھ وإمNانياتھ ليصبح أفضل   .رالشدائد؛ أل�yا فرصة جيدة لتقوOة �âصiتھ وثقل مeا

مــن الثقــة، فــالفرد عليــھ أن يــذكر ًالتفك'ــ& بإيجابيــة وإن ?ــان التفك'ــ& بمفــرده ال يمــنح الفــرد مزOــدا *
  .)(Tracy,2021,2-14ًنفسھ دائما أنھ يمكنھ القيام بذلك من خالل تحديد V!داف وتحقيقeا

*R+ ًفاال!تمام باملظeر يؤثر كث'&ا �â RSصية الفرد وOجعلھ RS حالة نفسية : ر�!تمام باملظeر ا�Hا

  .اف با�Hطأ ومحاولة التعلم منھ�نصات اGHيد لوجeة نظر �خرOن و�عq&.  * مستقرة

لية فgÒ تجعل الفرد �شعر بقيمتھ وأ!ميتھ، فالفرد ي|ب*R عليھ أن يتقدم وال يخف *  وتحمل املسؤ
ة افعل ما تخشاه يختفي ا�Hوف   .روOقeر ا�Hوف بداخلھ وOضع نصب عينھ عبا

  .لابدأ يومك بتفاؤ وحدد ما الذي ستقوم 1عملھ ليجعلك RS وضع أفضل: لالتفاؤ* 

ل،                            (   ).29: 2017و?ار

   Self – handicapping: إعاقة الذات

ً    �عت�& إعاقة الذات من أك§& الظوا!ر شيوعا واستخداما لدى الغالبية العظ¨� من ال�شر، حيث  ً

ث يواجـھ ال�ــشر بـاختالف مــستوOا}yم التعليميـة والثقافيــة وعـادا}yم وتقاليــد!م العديـد مــن Vحــدا
ًواملeــــام الhــــg يــــتم فyúــــا تقيــــيم أداyÏــــم وذ?ــــاyÏم، فــــإذا ?ــــان التقيــــيم ســــلبيا فقــــد �ــــشNل ذلــــك }yديــــدا  � ّ

!م بقيمــyzم الذاتيــة؛ لــذا ي¥Gئــو إ�ــ� طرOقــة واحــدة ل¥�ــد مــن �ثــار الــسلبية الناجمــة عــن  نلــشعو ر
  ).Clarke,2018,1   (  .التقييم وRü إعاقة الذات 

الة نفسية يتعمد الفرد خاللeا تقليل فرصتھ V RSداء اGHيد، وذلك ح:     و�عرف إعاقة الذات بأ�yا
نRS املeام الgh يتوقـع فyúـا �خفـاق أو Vداء املتـد¢ي والـس-,؛ �yـدف خلـق أعـذار مقبولـة عنـدما يNـو 

   ).Vً)American Psychiatric Association, 2007,830داء الضعيف متوقعا 

جية واختالق أعذار     كما �عرف بأ�yا أي فعل أو اخ رتبار لألداء يزOد من عز الفشل إ�� عوامل خا و
لية الذاتيـة عـن النجـاح(ووعز النجاح إ�� عوامل داخلية  بـدال مـن الوقـوع SـR خطـر الفـشل ) واملسؤ

ً

ة    ).175، 2009محمود، (روتضمينات نقص القد

وفــا مــن �خفــاق الــذي  إ�ــ� أ�yــا عوائــق يــصنعeا الفــرد أو يــضعeا تخCocorada (2011,3)    و�ــش'& 
ً

ة ذاتـھ مـن  ريؤثر ع�x أدائھ ومزاجھ، وOذ!ب إ�� أن �عاقة الذاتية �عطـي للفـرد فرصـة �Hمايـة صـو
  .حدوث �خفاق وإعالن النجاح

 بأ�yا اسq&اتيجية دفاعية (Snyder et al,2014,231;Clark&MacCann,2016,7-8ّ    وOتفق ?ل من
ªم لتوف'& عذر مسبق قل¥�ماية الذاتية �ش'& إ�� الطر اeفراد عقبات ألنفسV اy� يخلق ghتلفة ال�

  . للفشل ا�ªتمل؛ من أجل ضمان عدم القاء اللوم ع�x الGÖز وتقدير الذات RS حالة النجاح
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 بأ�yــــا اســــq&اتيجية �ــــستخدمeا الفــــرد قبــــل أداء املeــــام Aumari&Venugopal (2018,13)ى    وOــــر 
ل Vعــذار لنفـسھ عنـدما يNـو أداؤه غ'ــ& مقبـو وذلـك �Hمايــة املNلـف �yـا؛ �yـدف خلــق مجموعـة مـن ن

  . ذاتھ RS مواقف التقييم من قبل �خرOن

جــاع Ferradás et al (2019,1-2)     وOـذ!ب ا الطالــب بإ رإ�ــ� أ�yــا آليــة اســ�باقية يقــوم مــن خاللeــ
�عـــة ضـــد ا راحتمـــاالت عـــدم نجاحـــھ إ�ـــ� عقبـــات حقيقيـــة أو و!ميـــة والhـــg قـــد تNـــو بمثابـــة ذ لفـــشل ن

جية لتفس'&  راملتوقع؛ وpالتا�R فإن الطالب �س�� خالل !ذه �سq&اتيجية إ�� �ستعانة بمصادر خا
ّ

Vداء املنخفض �فq&ا#gï ولq&ك'� �ن�باه عV �xسباب بدال من عدم الكفاءة
ً

.  

ن  و    وOـــــر عليــــــوة وآخــــــر ــــات والــــــصعوpات والنتــــــائ) 523: 2021(ى ــــR العقبــ ج بأ�yــــــا التفك'ــــــ& املـــــسبق Sــ
السلبية الgh قد تواجھ الفرد و�عيق نجاحھ؛ ن�يجة ا�Hوف من الفشل أو توقـع حدوثـھ؛ لeـذا ي¥Gـأ 

  .والفرد إ�� خلق أو صنع م�&رات وأعذار لعز فشلھ إلyúا عند حدوث �خفاق

  : عمل إعاقة الذات

ــــذات كمــــــا �عمــــــل ــــة الــ ــــذات أو اســــــq&اتيجية �Hمايــ ـــــا كعــــــرض تقــــــدي¨g للــ ــــة الــــــذات إمـ ـــــل إعاقــ       �عمـ
ة،  ات �خـرOن؛ لتجنـب الكـشف عـن نقـص القـد ر?اسq&اتيجية للعرض الـذا�ي عxـ� التالعـب بتـصو ر
ّومــع ذلــك يــتم اســتخدام التوجيــھ الــذا�ي SــR شــNل اســq&اتيجية حمايــة ذاتيــة �Hمايــة تقــدير الــذات 

ال»��gï، و�عتقد أ��اب إعاقة الذات أنھ من خالل استخدام !ذه �سq&اتيجية يمكـن حمايـة 
}yم قيمـyzم ال }yم SـV Rمـاكن العامـة وإخفـاء العالقـة بـ'ن Vداء الـضعيف وتقيـيم قـد رذاتيـة أو صـو ر

ال»�ـــصية، SـــR ?لتـــا ا�Hـــالت'ن يركـــز Vفـــراد عxـــ� ال�ـــسq& عxـــ� اخفاقـــا}yم ا�ªتملـــة بـــدال مـــن �عزOـــز 
ً

ا}yم عكس Vداء املنخفض    ).(Alkan,2017,37رمeا

  :تص�يف إعاقة الذات

) املزعومـــة(إعاقـــة الـــذات الـــسلوكية وإعاقـــة الـــذات �دعائيـــة : � نـــوع'ن    تـــصنف إعاقـــة الـــذات إ�ـــ
يتعلـــق !ـــذا التمي'ـــ� بنـــوع �عاقـــة الhـــg يخلقeـــا الفـــرد أو يك�ـــسyîا قبـــل ا�Hـــدث التقيي¨ـــg، �ـــستخدم 
إعاقــة الــذات الــسلوكية لوصــف الــسلوكيات الفعليــة الhــg يقــوم �yــا الفــرد إلعاقــة Vداء مثــل عــدم 

ات، ٍوجـــود وقـــت ?ـــاف للمرا اســــة بجـــد، �عـــاطي ا�ªــــد ، عـــدم الد رجعــــة، شـــرب الكث'ـــ& مــــن الكحـــو ِر ل
قــضاء الكث'ـــ& مــن الوقـــت مـــع Vصــدقاء، التقليـــل مــن اeGHـــد أو �فـــراط بــھ، املماطلـــة وال�ـــسوOف، 
اختيـــار أ!ـــداف صـــعبة للغايـــة، اختيـــار البiئـــات الhـــg مـــن شـــأ�yا أن ت�ـــبط Vداء، أمـــا إعاقـــة الـــذات 

ادعاء املرض، القلق، �كتئاب، :  إ�� �بالغ فقط عن وجود عقبات مثل�دعائية فiس�� أ��ا�yا
 Schwinger,2014,2;Clarke,2018,2;Myers)(املـشا?ل الـ©�ية، �جeـاد، املـزاج الـس-,، اG'Hـل

et al ,2020,79.  

 أن إعاقة الذات السلوكية أك§ـ& مـصداقية؛ أل�yـا مرتبطـة 1ـشNل Schwinger (2013,135(ى    وOر 
نــة مقنــع  ربــأداء الــ»�ص أك§ــ& مــن إعاقــة الــذات �دعائيــة وpــالرغم مــن ذلــك فإ�yــا أك§ــ& تNلفــة مقا

�عـة إال أ�yــا ال تقلــل . بإعاقـة الــذات �دعائيــة روإذا ?انـت إعاقــة الــذات �دعائيـة تخــدم الفــشل كذ
ة من فرص النجاح   .وربالضر

ــا عائقــــا حقيقيــــا  أن إعاقــــة الــــذات الــــسلوكية �ـــستخدم الDykstra(2015,14)    و�ـــش'&  فــــرد خاللeــ
ة اللفظيـــة لوجــــود  رلـــألداء؛ وpالتـــا�R يمكــــن التحقـــق منــــھ، بiنمـــا �دعائيــــة يكتفـــي الفــــرد فyúـــا باإلشــــا

نة بالسلوكية   .رالعائق، وكذلك يصعب التحقق من تأث'&!ا التصافeا 1عدم الوضوح مقا
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ال النــوع'ن مــن إعاقــة  إ�ــ� أنــھ بــالرغم مــن اســتخدام الفــرد لكــTadik et al (2017,87)    وOــذ!ب 
نـة بإعاقـة  رالذات �Hمايتھ إال أن إعاقة الذات الـسلوكية لeـا تـأث'& ضـار عxـ� النتـائج V?اديميـة مقا
الـذات �دعائيـة؛ أل�yـا ال �ــشمل التخرOـب الـذا�ي، فÒــg تـوفر أسـبابا أك§ـ& أمانــا لألفـراد فيمـا يتعلــق 

ً ً

ا باألمـــــان عنــــد مواجeــــ ة الفــــشل؛ لـــــذا فÒــــV gفــــضل SــــV Rوســـــاط ًربــــاألداء املــــستقبRx و�عطــــي شــــعو
ة  رV?اديميـة، وpــالرغم مـن ذلــك فقــد تبـ'ن أ�yــا أقـل فعاليــة SــR حمايـة تقــدير الـذات والــشعو بالقــد ر

نyzا باإلعاقة السلوكية   . رعند مقا

  :تتمثل �ثار �يجابية RS: �ثار Iيجابية: آثار إعاقة الذات 

ي؛ أل�yـــا تقلـــل مـــ*  ن إجeـــاد التقيــــيم الـــذا�ي وذلـــك �ـــسمح للفـــرد بـــالq&ك'� عxــــ� رتقـــوOض Vداء الفـــو
Oة وVداء 1شNل أفضل   .راملeمة الفو

قبــل املeمـــة وتتمثـــل SـــR : التــأث'& عxـــ� انطباعـــات املــراقب'ن واملقيمـــ'ن للفـــرد مـــن خــالل عمليتـــ'ن !مـــا*
   .شلخفض التوقعات ا�Hاصة بالفرد، 1عد املeمة وتتمثل RS اس�بعاد اللوم املرتبط بحالة الف

)                    Decker&Mitchell,2016,3.(  

جاع الفـشل إ�ـ� * ة الذات من خالل اس�يعاب النجاح و�نتصار وإ رتوفر للفرد فرصة �Hماية صو ر
اتھ  جية ال تتعلق بإمNانيات الفرد وقد رعوامل خا   .Gupta,2020,87)(ر

 من �ستمرار SـR �عتمـاد عxـ� حيث تمكن إعاقة الذات الفرد الذي يواجھ الفشل: حماية الذات*
اتھ بدال من الq&ك'� عV �xداء ال¥�ظي؛ مما يمكنھ من ا�Hفاظ ع�x قيمتھ الذاتية ّقد ً

  .ر

ا !امــا SـR تنظـيم مـستو القلـق لـدى الفـرد وذلــك : ىتنظـيم مـستو القلـق* ىفتلعـب إعاقـة الـذات دو � ًر
  .ّ مما �ساعده RS تنظيم قلقھعن طرOق خفض توقعات البiئة �جتماعية 1شأن أدائھ املرتقب؛

ىتقلل من مستو القلق املتعلق بتقـدير الـذا�ي؛ وpالتـا�R يـدعم الq&ك'ـ� عxـ� املeمـة ا�Hاليـة وأداyÏـا * 
  .  Török et al ,2018,1187 )(1ّشNل أفضل؛ مما يجعل الفرد �ستمتع 1عملھ

ثـــار الـــسلبية املتمثلـــة يـــؤدي �ســـتخدام الطوOـــل إلعاقـــة الـــذات إ�ـــ� العديـــد مـــن �: �ثـــار الـــسلبية
RــــS*: النقــــد، لــــوم RــــS املبالغــــة RــــS ــــار الالمنطقيــــة املتمثلــــةNفVــــادة مــــستو ال�ــــشو!ات املعرفيــــة وOى ز

اسة رالذات،  الشعو باليأس و!ذا ما أكدتھ د اسة   Kaya et al(2017) ر   .Kazemi(2017)رود

تفـــاع مـــستو ىتـــد¢ي مـــستو الـــ©�ة النفـــسية لألفـــراد وكـــذلك ســـلوكeم الـــصR1 وتحـــصيلeم *  ى، وا ر
اسة    .Chen&Kao(2018)رال�شاؤم الدفا�R و�كتئاب لد�yم، و!ذا ما أكدتھ د

ضا!م عن مستو  *  ىتد¢ي مستو تقدير الذات والرفا!ية النفسية لألفراد وانخفاض كفاء}yم و رى
Oادة املزاج السل×g، وسوء التكيف وVعراض اGHسمية و�عاطي الكحوليات   زأداyÏم و

)Ozçetin&Hicdurmaz,2016,145.(   

فقد تب'ن أن أ�ـ�اب �عاقـة الذاتيـة !ـم أك§ـ& عرضـة لالنقـالب عxـ� الـذات : �نقالب ع�x الذات*
عــــن طرOــــق إلقــــاء اللــــوم عxــــ� أنفــــسeم و�بتعــــاد عــــن الواقــــع الــــصعب واســــ�بدالھ بتعليمــــات تــــدعم 

}yم الذاتية؛ مما يؤدي إ�� العديد من �ثار السلبية مثل ّصو  عن ا�Hياة وتد¢ي Vداء عدم الرضا: ر
  ).Török,2018,1188 (ىV?ادي¨g، وانخفاض مستو الفعالية الذاتية 
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نفاألفراد ذو �عاقة الذاتية ال يخدعو أنفسeم SـR الواقـع، بـل �خـرOن مـن أجـل : خداع �خرOن* و
  ).Clarke,2018,7-8( تأم'ن تقييمات إيجابية وغ'& سلبية 

تكيف أك§& خلال مثلزOادة استخدام اسq&اتيجيات *
ً

تباط �جq&ار الذا�ي وطرقا أقل كفاءة :  فك �
ً

ر
 RــS ة كث'ــ&ة، وقــضاء وقــت أطــو ة مراكــز ا�Hــدمات الــ©�ية بــصو Oــا لSــR التعامــل مــع املــشكالت، و ر ر ز

ات    ).(Yildirim &Demir,2019,2ر�ستعداد والتحض'& لالختبا

  :النظر�ات املفسرة إلعاقة الذات

    Covingtonنفنجتونظر�ة قيمة الذات لكو

ة الفــرد ) 1:( �ــس�ند النظرOــة إ�ــ� افq&اضــ'ن مــشq&ك'ن !مــا         راGªتمــع �ــساو قــد الhــg تظeــر مــن (ي
ات املرء يالقوة الدافعة Vساسية للسلوك ال�شر Rü �عزOز الـذات، ) 2. (بقيمة الفرد) زخالل إنجا

( وتجنـب الفـشل)ا}yم �سـت�نائيةرإثبـات قـد(وpالتا�R �س�� Vفراد لتحقيق أق��ï قدر من النجاح
ات من : نوOصف ?وفينجتو اeGHد بأنھ سالح ذو حدين. ?لما أمكن ذلك) رالذى �عكس نقص القد

رناحيــــة يــــضطر الطــــالب إ�ــــ� بــــذل مجeــــود لتجنــــب معاقبــــة املعلــــم والــــشعو بالــــذنب، ومــــن الناحيــــة 
، فإن بذل اeGHـود ينطـو عxـ� مخـاطر �ذالل والعـار الـذي سـيعانو يVخر ن منـھ SـR حـال الفـشل، ى

ات ان. رممــا �ــسمح للمــراقب'ن باســت|تاج ضــعف القــد إمــا أن يرفــضوا : رباختــصار أمــام الطــالب خيــا
نبــذل اeGHــد و�عرضــو أنفـــسeم للعقــاب، أو يبــذلو جeــد و�عرضـــو أنفــسeم �Hطــر ا�Hكــم علـــyúم  ن ن

ات ربــأ�yم �عــانو مــن ضــعف القــد سeم مــن ن�يجــة لــذلك يــضطر الطــالب باســتمرار إ�ــ� حمايــة أنفــ. ن
}yم الذاتية �يجابية؛ لذا اقq&ح ?وفينجتو أن استخدام إعاقة الذاتيـة سـيوفر  نأجل حماية صو ر

ة لeذا الغرض    .زوسيلة ممتا

الـصراع بـ'ن الــس�R ( وقـد تب|ـت نظرOـة قيمـة الـذات 1ـشNل أساóــgï مفeـوم الـصراع العـاطفي           
رد!م مـــدى ا�Hيــاة لتأســiس الـــشعو نوافq&ضـــت أن Vفــراد سيكرســو جeــ) للنجــاح وتجنــب الفــشل

بالقيمة ال»�صية وا�Hفاظ عليھ وpالتا�R قد ي�ب�� Vفراد اسq&اتيجيات مثل اسـq&اتيجيات إعاقـة 
  ).Covington,1992,131(الذات لتجنب الفشل أو لتغي'& عواقبھ السلبية وتداعياتھ 

   Atkinson (1964)ننظر�ة تحف  Iنجاز ألتكي�سو 

ن    يـــر أتكي|ـــسو ن أن Vفـــراد يتجنبـــو الفـــشل 1ـــشNل كب'ـــ& و�ـــسعو جا!ـــدين لتجنـــب املعلومـــات ى ن
ا}yم؛ وpالتا�R يضعو أ!دافا تتطلب القليـل مـن اeGHـد غ'ـ& الـواق�R، أو الكث'ـ&  ال»�صية عن قد

ً
ن ر

  .من اeGHد

ا    Bandura(1986(رالنظر�ة التعلم املعر�� Sجتما�� لباندو

 pالتا�R أداء �¢سان وسلوكھ يتأثران إ�� حد كب'& بالتوقعات،ي    تقq&ح النظرOة أن الدافع ال�شر و
ن إلعاقــة الــذات �ــستخدمو�yا؛ أل�yــم مقتنعــو بــأن أداء!ــم ســي|تy� gÒــم إ�ــ�  نفــاألفراد الــذين ي¥Gــؤ و
$يلة ¢ـس�يا أو عــدم وجــود فرصــة  ن وجــود فرصــة ضــ �الفـشل؛ وpنــاء عxــ� ذلـك فــإن Vفــراد الــذين يـر و ّ

نـة بأولئـك لللوصو إ�� النجاح سوف �س ن جeدا أقل SـR املeمـة التاليـة ذات الـصلة باألنـا مقا ر�ثمر ً و
ة عxـــ� التكيـــف مثـــل نقـــص اeGHـــد  رالــذين يتوقعـــو النجـــاح، و!ـــذا �ع�ـــg أن الـــسلوكيات غ'ـــ& القـــاد ن
نتحدث RS املقام Vو RS املواقف ذات النتائج غ'ـ& املؤكـدة، عنـدما تNـو التوقعـات 1ـشأن التغذيـة  ل

Oـدى لغرOـزة املـوت ثانـاتوس / ز اGHيد لالراجعة حو �نجا ة املنخفضة بناء ع�x املفeوم الفر والقد ر
   .)  (Török&Szabo,2018,147  ) 1920(الgh صيغت عام 
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Hى للعالقات املتبادلة     Horney(1950)رنظر�ة Jو

¢ى أن ا�Hفـــــاظ عxـــــ� تقـــــدير الـــــذات !ـــــدف أساóـــــgï ألعـــــراض إعاقـــــة الـــــذات، فـــــاألفراد  ر    تـــــر !ـــــو ى
}yم املثاليــة، و�ــش'& إ�ــ� أن !نــاك اختالفــا بــ'ن القلــق ن�ــستخدمو  إعاقــة الــذات ل¥�فــاظ عxــ� صــو

ً
ر

اقعيا، أما RS حالة القلق  ووا�Hوف RS توليد إعاقة الذات، ففي حالة ا�Hوف يNو ا�Hطر معلوما و ن
¢ى بالعامــل الــذا�ي املــصاحب للقلــق وتـــراه  رفيNــو ا�Hطــر ذاتيــا أو يتــو!م الفــرد وجــوده، و}yــتم !ــو � ن

رتNـو مـن شـعو الفـرد باإلخفـاق والGÖـز، كمــا �ـش'& إ�ـ� أن !نـاك مجموعـة مـن العوامـل النفــسية ي ن
رالداخليــة الhــg تقــوم بخلــق الفــشل أو �عظيمــھ، وأن شــعو الفــرد بــالGÖز يتوقــف عxــ� اتجــاه الفــرد 

ننفسھ؛ لذا تر أن شدة القلق تNو مالئمة للموقف عند الفرد    ).  42: 2020سالم، ( ى

  :ملتداخلة مع إعاقة الذاتاملصطAiات ا

®iشابھ  التعر�ف  املصطcختالف  الS  

ـــــــــصدر  ـــــــــ مـــ
  الضبط 

ــــــــ�  ــــــــ ــــــــاح إ�ـــــــ ـــــــــ ــــ ـــــز النجــ ـــــــــ وعـــــــــ
تصرفات  الفرد والفـشل 

جية رإ�� القو ا�Hا   ى

تحدث إعاقة الذات قبـل أداء املeمـة    أنماط �سناد
  1عكس مصدر الضبط 1عد Vداء

ــــــــشاؤم  ال�ــ
Rالدفا�  

وضـع توقعــات منخفــضة 
1ـــشNل واق�ـــ� SـــR موقـــف 

ـــــــR م ـــــــاطر Sـــ ــــــوف با�ªـــ حفــــ
ـــــــــق  ة القلـــــــ ــــة إلدا ـــــــــ رمحاولــ

  ح�h ال يتأثر Vداء

ــــات  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ ــــــ التوقعـــــ
منخفــــــضة 1ــــــشNل 
ـــS RـــــR موقـــــف  واق�ــ
ــــــــوف  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ــ ــــــــ ـــــــــ محفـــ

  با�ªاطر

�غ'ــ& إعاقــة الــذات مع�ــ� الفــشل مــن 
ٌ

ات  ــــــاه مـــــــن قـــــــد ــــالل تحوOـــــــل �ن�بـ رخـــ
ة، بiنمــا  رالفــرد إ�ــ� عوامــل أقــل خطــو
ــــــــ�  ــــــو عxــــــ ـــــدفا�R ينطــــــــ ــــــــ ــــــــشاؤم الـ يال�ــــــ

ضافة التناغم الذا�ي مع الفشل، باإل
ــــضة وآمنــــــھ،  ـــع معــــــاي'& منخفــ إ�ــــــ� وضـــ
اتـــــھ  ـــرد امل�ـــــشائم ��ـــــR قد ركمـــــا أن الفــ
ـــھ إال أنـــــھ �yـــــدف إ�ـــــ� خفـــــض  وإمNاناتــ
قالتوقعات، عكس الفرد املعو لذاتھ 
حيـث �ـس�� إ�ـ� إيجـاد أعـذار مقبولــة 

  .RS حالة �خفاق

ــــــاس  ــــــــ أكيــــــ
  الرمل 

ـــل  ــــــــ ـــــــــq&اتيجية التمثيــــــ اســــــــ
الـــذا�ي الـــسلبية القائمــــة 
ـــــ� التالعـــــــب بـــــــاآلخرOن  عxـ
ومـــن خاللeــــا يقـــدم املــــرء 
نفــسھ عxــ� أنــھ خـــصم ال 
قيمة لھ أو أقل كفاءة أو 
ـــــــاءة مـــــــــن  ال يتمتــــــــع بالكفــ
ـــــود  ـــــــــ ــــــل جeــــ ـــــــــ ــــــــل تقليـــ أجـــــــــ

  �خرOن

 g×ـــــسل ـــــرض الــــــ العــــــ
ــــــل  ــــــــ ـــــــــذات وجعـــ للــــــــ
ـــــــــع  ـــــــــو يتوقــ راGHمeــ

ًأداء ضعيفا  ً  

ـــq&اتيجية أكيــــــاس  يـــــد�� أ�ـــــ�اب اســ
ات، بiنمـا يحـاو  لالرمل ضعف القـد ر
ــــــــب  ـــــة تجنـــ ــــة الذاتيــــــ ــــ�اب �عاقـــــــ أ�ــــــ

ــــــــــتدال ا}yم، �ســـ ـــد ــــــــــة بقــــــــــ رالت املتعلقـــ
نوعــــــادة مــــــا يNــــــو غ'ــــــ& متأكــــــدين مــــــن 
ا}yم، RS ح'ن أن أ��اب أكياس  رقد

  الرمل لiسوا كذلك 

ــــــــلوك  ـــــــــ ســـــ
ــــــذاء  ــــــــ ـــــــــ إيـــــــــ

ـــــھ  ــــــد لــــــ ــــــلوك متعمـــــ أي ســـــ
تـأث'&ات وا¬ـ�ة ومؤكــدة 

ـــــــــواع  ـــــــــن أنـــ ــــــوع مـــ نــــــ
ــــدمر  الــــــــــسلوك املــــــ

   ال يوجد
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ــــــذات  ــــــــ الـــــــــ
  املدمر

pما سلبية ع�x الذات ــــــــــث   رو ــــــــ ــــذات حيـــ ـــــــــ للــــــــ
ــــــــضر  ــــــــ ـــــــو الــــ ــــــــ ريNـــــ ن
ــــــــھ  ــــا، ولكنـــــ ًمتوقعــــــــ

  غوب فيھ غ'& مر

)                           Török & Szabo,2018,175.(  

اسات سابقة   :رد

لا�Aو Fو اسات تناولت العالقة بن الكمالية العصابية والثقة بالنفس: ر   :رد

اســـة ناصـــف          الكـــشف عـــن العالقـــة بـــ'ن الثقـــة بـــالنفس وأ1عـــاد الكماليـــة ) 2013(راســـyzدفت د
ق SـR أ1عـاد الكماليـة والثقـة بـالنفس ترجـع إ�ـ� العصابية، وكذ ولك الكـشف عمـا إذا ?انـت !نـاك فـر

اســـة عxــــ�) إنــــاث–رذ?ـــو (النـــوع  أن6ـــ� مــــن ) 25(ًذكـــرا،) 25(ًطالبـــا وطالبـــة بواقــــع) 50(ر، وأجرOـــت الد
!م ما ب'ن  ً عامـا 21-18رطالب جامعة الباحة املو!وp'ن باململكة العرpية السعودية، وتراوحت أعما

ة العقليـــة العامـــة، اختبـــار ¢ـــسبة �بتNـــار، مقيـــاس الكـــشف عـــن واســـتخد رم الباحـــث اختبـــار القـــد
املو!بـة، مقيـاس الثقـة بـالنفس، مقيـاس الكماليـة العـصابية، واعتمـد الباحـث عxـ� املـن7 الوصـفي 
تبــــاط دال ســــالب بــــ'ن ذو الكماليــــة العــــصابية  ـــود ا تبــــاطي املقــــار ، وأســــفرت النتــــائج عــــن وجـ ي� رن ر

ق SــR الكماليـة العــصابية ترجـع إ�ــ� النــوع والثقـة بــا ولنفس، كمـا توصــلت النتــائج عـن عــدم وجـود فــر
ق RS الثقة بالنفس؛ ترجع إ�� النوع لصاH¤ �ناث)  إناث–رذ?و ( جود فر وو   .و

اســـة ســـعت إ�ـــ� الكـــشف عـــن العالقـــة بـــ'ن الكماليـــة الـــسوOة ) 2014(    وأجـــرت شـــا!'ن وآخـــرOن  رد
واعتمد البحـث عxـ� املـن7 الوصـفي . نفس لدى طالب املرحلة الثانوOةوالرضا عن ا�Hياة والثقة بال

تبــاطي؛ وذلـــك للكــشف عـــن طبيعـــة العالقــة بـــ'ن الكماليــة الـــسوOة والرضـــا عــن ا�Hيـــاة وتNونـــت . ر�
وتمثلـــت أدوات البحـــث SـــR مقيـــاس الكماليـــة الـــسوOة، . ٍطالـــب وطالبـــة) 300(مجموعـــة البحـــث مـــن 

لرضــا عــن ا�Hيــاة، وتوصــلت نتــائج البحــث إ�ــ� أن الفــرد الكمــا�R ومقيــاس الثقــة بــالنفس، ومقيــاس ا
يالـسو !ــو مــن �ــستطيع تحقيــق أ!دافــھ ال»�ــصية و�جتماعيــة بأقــل مجeــود وأقــل ¢ــسبة أخطــاء 
ت النتــائج أن املــستو الــسو للكمــال  يفiـشعر بالثقــة SــR نفــسھ عكـس الكمــا�R العــصا�ي، كمــا أشـا ى ر

ًيNو م©�وpا بالرضا و�عكس تقدير الـذات ً والثقـة بـالنفس املرتفعـة، وأيـضا وجـود عالقـة موجبـة ن

ت النتائج إ�� عدم وجود  رب'ن 1عض أ1عاد الكمالية السوOة و�عض أ1عاد الثقة بالنفس وكذلك أشا
املظeـــر ( و�عـــض أ1عـــاد الثقـــة بـــالنفس ) الكماليـــة بالتوجـــھ مـــن �خـــرOن ( عالقـــة بـــ'ن 1عـــد الكماليـــة 

ما¢سية ، ا   .لتفاعل �جتما�� ، التحدث مع �خرOن واGHس¨� ، العالقات الر

تباطية العكسية ب'ن ) 2021(    وقامت سلمان  اسة حاولت من خاللeا الكشف عن العالقة � ربد ر
جـــات  ر?ـــل مـــن الكماليـــة العـــصابية والدافعيـــة لإلنجـــاز، وكـــذلك التعـــرف عxـــ� إمNانيـــة الت|بـــؤ مـــن د ّ

ة لإلنجــاز لـــدى الطالبــة املعلمــة بNليــة الq&بيـــة ّالكماليــة العــصابية و?ــل مــن تقـــدير الــذات والدافعيــ
اســـة عxـــ� عينـــة مـــن طالبـــات الفرقـــة الثالثـــة بNليـــة الq&بيـــة للطفولـــة  رللطفولــة املبكـــرة، وأجرOـــت الد

!ن  Oق، بلغ متوسط أعما راملبكرة جامعة الزقا ) 180(ً عامـا وسـتة أشـeر، وقـد بلـغ �Gـم العينـة 20ز
اســـة ا�Hاليــة، تـــم تـــصميم ��ــيولقيـــاس املتغ'ـــ&ات الhــg تتـــضمyøا  ،طالبــة ّالد مقيـــاس الكماليـــة  :ر

�عـــــــة  V ـــــاده ــا لـــــــألداء (رالعــــــصابية بأ1عــ  عـــــــدم الرضـــــــا عـــــــن Vداء، - نقـــــــد الــــــذات –املــــــستوOات العليـــــ
�عـــة ، وا�Hــساسية تجـــاه نقـــد �خـــرOن V الرضـــا عـــن الـــذات، الثقـــة (رمقيـــاس تقـــدير الــذات بأ1عـــاده

مقيـــاس الدافعيــة لإلنجـــاز بأ1عــاده الثالثـــة  ، وVداءتقـــدير الــذات �جتمـــا�R، الــسلوك ،بــالنفس
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اســـة إ�ـــ�) حاملثـــابرة، �تقـــان، الطمـــو( تباطيـــة عكـــسية دالــــة  :روتوصـــلت نتــــائج الد روجــــود عالقـــة ا
جات الطالبة املعلمة بNلية الq&بية للطفولة املبكرة RS مقياgïó الكمالية  رإحصائيا ب'ن متوسطات د �

جـــات وجــود عال العــصابية وتقـــدير الـــذات تباطيـــة عكــسية دالـــة إحـــصائيا بــ'ن متوســـطات د رقـــة ا �ر

ّالطالبــة املعلمــة بNليــة الq&بيــة للطفولـــة املبكــرة SــR مقياóــgï ?ـــل مــن الكماليــة العــصابية والدافعيـــة 

  .لإلنجاز

ل�عقيب عde ا�Aو Fو    : ر

وجد اتفـاق ر    تنوعت عينات !ذا ا�ªو ما ب'ن عينات صغ'&ة اG8Hم وعينات كب'&ة اG8Hم ، كما ي
اســـات ا�Hاصـــة �yـــذا ا�ªــو أجرOـــت عxـــ� طلبــة اGHامعـــة فقـــط، وقـــد  رحــو نـــوع العينـــة فجميــع الد ر ل
!ا عxــ� الطالبــات فقـط، أو الطلبــة ذ?ــو وإنــاث ولعــل ذلــك مــا دفــع  رتنوعـت العينــات مــا بــ'ن اقتــصا ر

ن املتغ'&ات نالباحثتان إ�� إجراء البحث ا�Hا�R ع�x طلبة اGHامعة لNو متغ'& الكمالية العصابية م
اسـات !ـذا ا�ªـو عxـ�  ة وا¬�ة خالل املرحلـة اGHامعيـة ، كمـا يالحـظ اقتـصار د رالgh تظeر بصو رر
نــة و!ــو مــا دفــع الباحثتــان إ�ــ� القيــام �yــذا البحــث لتغافــل  تباطيــة املقا تباطيــة أو � اســات � رالد ر ر ر

اســات الــسابقة التـــأث'& الــذى يحدثــھ ?ـــل مــن املتغ'ــ& الوســـيط واملعــدل Sــ R طبيعـــة العالقــة بـــ'ن رالد
املتغ'ـ& املـستقل والتــا1ع ، كمـا يالحــظ أن الغالبيـة العظ¨ـ� مــن Vدوات ?انـت مــن تـصميم البــاحث'ن 
اسة و!و ما دفع الباحثتان إ�� تصميم أدوات البحث ا�Hا�R لت�ناسب مع طبيعـة  رالقائم'ن ع�x الد

ت جميــع ن اســات إ�ـــ� وجـــود روخــصائص العينـــة ، كمــا يوجـــد اتفــاق بـــ'ن النتـــائج حيــث أشـــا رتـــائج الد
   .عالقة سالبة ب'ن الكمالية والثقة بالنفس

اسات تناولت الكمالية العصابية وإعاقة الذات: را�Aو الثاHي   :رد

اسة  تحليل العالقة ب'ن الكمالية وإعاقة الذات و�نجاز V?ادي¨Hutuleac(2014) ،gر    حاولت د
 �xاسة ع !م ما ب'ن ً طالبا من طالب ?لية136رأجرOت الد  عامـا 20-16ر علم النفس وتراوحت أعما

 ومقيــاس إعاقــة الــذات Frost et al (1991)وقـد اســتخدم الباحــث مقيــاس الكماليـة الــذي أعــده 
جـــات آخــر امتحـــان (Rhodewalt et al (1984)الــذي أعــده  ر وقــد اســـتخدم الباحــث متوســط د

ت بــاط إيجــا�ي بــ'ن الكماليــة الــسلبية ركمؤشــر عxــ� �نجــاز V?ــادي¨g، وأســفرت النتــائج عــن وجــود ا
جـود عالقـة سـلبية  تباط سـالب بـ'ن الكماليـة �يجابيـة وإعاقـة الـذات، و جود ا ووإعاقة الذات، و رو

ق ب'ن اGH|س'ن RS إعاقة الذات   .وب'ن إعاقة الذات و�نجاز V?ادي¨g، وعدم وجود فر

اســة  ط SــR العالقـة بــ'ن الكماليــة ردو إعاقـة الــذات كمتغ'ــ& وسـي Strumblel(2014)ر    وفحـصت د
Oـادة أعـراض اضـطراب V?ـل وقمـع VفNـار اسـة عxـ� . زوالوجـدان الـسالب و ً طالبــا  161رأجرOـت الد

ا�yم 4 أقدام و5وطالبة من طالب اGHامعة، و?ان متوسط أطوال املشارك'ن  ز بوصات ومتوسط أو
ـــة اGHـــــسم 184 طـــــال ومتوســـــط مؤشـــــر كتلــ  

ً
ـــاس 14,25ر ــــدد ، واســـــتخدم الباحـــــث مقيــ الكماليـــــة متعـ

 ومقيـــاس Rhodewalt&Hill(1995)ومقيـــاس إعاقـــة الـــذات1V  Hewitt &Flet(1991)عـــاد لــــ 
ـــــــــسالب ـــــــــ ــــــــ ـــــب والــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــدان املوجــــــــ ـــــــــ ــــــ ــ ــــــــــارClark&Tellegen(1988)الوجـــ ـــــــــ ــــــــ ـــــع VفNـــ ــــــــ ـ ـــــــ ــــــــاس قمـــــــــ ــــــــ ــــــــ   ومقيــــــ

Wegner&Zanakos(1994) تبـاط ر ومقياس �تجاه الضطراب V?ل، وأسفرت النتائج عن وجـود ا
تبـاط بــ'ن الكماليــة املوصــوفة ذاتيــا وقمــع VفNــار بـ'ن مؤشــر كتلــة اGHــسم و جــود ا �إعاقــة الــذات و ر و

تبــــاط ســــالب بــــ'ن  ت النتــــائج إ�ــــ� وجــــود ا روامليـــو الضــــطرابات V?ــــل، وعxــــ� عكــــس التوقعــــات أشـــا ر ل
ت النتــائج إ�ــ�  اســات، كمــا أشـا ض مــع العديــد مـن الد رالكمـال وإعاقــة الـذات، و!ــذه الن�يجــة تتعـا ر ر

 الذات واضطرابات V?ل وقمع VفNار، وأو¬�ت النتائج أن إعاقة الذات وجود عالقة ب'ن إعاقة
لولـiس قمـع VفNـار تتوسـط العالقـة بـ'ن الكماليــة والوجـدان الـسالب وامليـو نحـو اضـطراب V?ــل 
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جـــود تـــأث'& غ'ـــ& مباشـــر للوجـــدان الـــسالب وامليـــو الضـــطراب V?ـــل مـــن خـــالل  لاملبلــغ عyøـــا ذاتيـــا، و و �

  .إعاقة الذات

اسـة      إ�ـ� نمذجـة العالقـات بـ'ن الكماليـة ومـصدر الـضبط Stewart& Walker)(2014ر و!دفت د
ـــة عxــــ� . وفعاليــــة الـــــذات وإعاقـــــة الــــذات اســ ً طالبـــــا مـــــن طــــالب اGHامعـــــة واســـــتخدم 79رأجرOـــــت الد

 Rotter ومقيـاس مـصدر الـضبط لــ Slaney et al (2001)الباحثـان مقيـاس الكماليـة الـذي أعـده 
ــــاس إعاقــــــة Schwarzer&Jerusalem(1990)لفعاليـــــة الذاتيــــــة مـــــن إعــــــداد ومقيـــــاس ا(1966)  ومقيـ

سـال املقـايiس للطـالب ع�ـ& �نq&نـت، وأسـفرت النتـائج عـن Rhodewalt(1990)الـذات لــ  ر وقـد تـم إ ّ

ـــــا أن الكماليـــــــة  +R، كمــ ـــــصدر الـــــــضبط ا�Hـــــــا ـــة الالتكيفيـــــــة ومــ ـــــ'ن الكماليــــ ــــاط إيجـــــــا�ي بــ تبـــ روجـــــــود ا ر
ـــ ـــان إيجابيـــــا بإعاقـــــة الـــــذات وOرتبطـــــان ســـــلبا بفعاليـــــة الالتكيفيـــــة ومـــــصدر الـــــضبط ا�Hــ +R يرتبطــ ًا � ر

ت النتــائج إ�ــ� أن الكماليــة  رالــذات، كمــا أن الفعاليــة الذاتيــة تــرتبط ســلبا بإعاقــة الــذات، وقــد أشــا ً

+R؛  رالالتكيفيـــة ومـــصدر الـــضبط الـــداخRx ت|بـــأ بإعاقـــة الـــذات، ولكـــن لـــiس مـــصدر الـــضبط ا�Hــــا
إسeام فعالية الذات كمتغ'& وسيط RS العالقة ب'ن الكمالية ومصدر و�ش'& النتائج كذلك إ�� عدم 

  . الضبط

اسة   فحص العالقـة بـ'ن الكماليـة وإعاقـة الـذات وامللـل، وكـذلك معرفـة Geis(2016)ر    وحاولت د
ق ب'ن الطالب ا�Hاصل'ن ع�x مرتبة الشرف مقابل الطالب غ'ـ& ا�Hاصـل'ن SـR !ـذه املتغ'ـ&ات . والفر

اسة  واسـتخدم الباحـث مقيـاس )  أن6ـ�88ً ذكـرا، 36(ًطالبا من طالب اGHامعة 186ع�x رأجرOت الد
 Midgley et al ومقيـاس إعاقـة الــذات الـذي أعـده Slaney et al (2001)الكماليـة الـذي أعــده 

 ومقيــاس التوجـھ إلنجــاز V!ــداف Pekrun et al (2014) ومقيـاس امللــل V?ـادي¨g إعــداد(1996)
تبـاط موجـب بـ'ن إعاقـة الـذات و�عـدين Finney et al (2004)إعـداد  ُ وأسـفرت النتـائج عـن وجـود ا ر

تباط إيجـا�ي )  التوجھ لتجنب Vداء –تمكن ��Gام ( من أ1عاد التوجھ إلنجاز V!داف جود ا رو و
تبـــاط بـــ'ن  جـــود ا تبـــاط  بـــ'ن أ1عـــاد الكماليـــة وإعاقـــة الـــذات و جـــود ا ربـــ'ن امللـــل وإعاقـــة الـــذات، و ور و

ق بـ'ن الطـالب ا�Hاصـل'ن عxـ� مراتـب الـشرف . لالكمالية وامللـ جـود فـر وكمـا أسـفرت النتـائج عـن و و
مقابــل الطــالب غ'ــ& ا�Hاصــل'ن SــR إعاقــة الــذات، امللــل لــصاH¤ الطــالب غ'ــ& ا�Hاصــل'ن عxــ� مراتــب 

ق RS التوجھ إلنجاز V!داف لصاH¤ الطالب ا�Hاصل'ن ع�x مراتب الشرف جود فر والشرف، و   .و

ّ إ�ـــ� تحديـــد العالقـــة بــ'ن ?ـــل مـــن الكماليـــة �يجابيـــة والـــسلبية Firoozi et al (2016)وســ��     

اســة عxـ� . والكفـاءة الذاتيـة وقلـق �ختبـار وســلوك إعاقـة الـذات ً طالبـا مـن طــالب 428رأجرOـت الد

!م بالطرOقــــة العنقوديــــة العــــشوائية، واســــتخدم  س الثانوOــــة 1ــــش'&از بــــإيران، وقــــد تـــم اختيــــا راملـــدا ّر

ـــار لــــــ Terry&Short(1995)نة الكماليـــــة لــــــ نالبــــاحثو اســـــ�با ـــة وقلـــــق �ختبــ ـــاءة الذاتيــ ومقيـــــاس الكفــ
Pintrich&De Groot(1991) ومقيـاس إعاقـة الـذات لــ Jones& Rhodwalt  وأسـفرت النتـائج عـن 

نوجود عالقة موجبة ب'ن الكمالية السلبية وقلق �ختبار وإعاقة الذات، فاألفراد الذين �عانو من 
ن�ختبـار واملـشاعر الـسلبية، أو ا�Hـوف مـن التقيـيم الـسل×g �عـانو  نg �عانو من قلقالكمال السل×

من انخفاض الكفاءة الذاتية؛ 1س�ب ا�Hوف من التقييم !م أك§& عرضة الستخدام إعاقة الذات، 
تباط سالب ب'ن الكمال �يجا�ي وكفاءة الذات وإعاقة الذات ولكنھ غ'ـ&  رو�ش'& النتائج إ�� وجود ا

�ع RS الت|بؤ بإعاقة الذات حيث تفسر !ذه املتغ'&ات دال، V ام املتغ'&اتeر كما �ش'& النتائج إ�� إس
  .من التباين% 29

العالقــات املباشــرة وغ'ــ& املباشــرة للكماليــة وموقــع الــضبط ) 2017(وفحــص نــزار وعبــد ا�ªــسن     
ا بفاعليــة الــذات عxــ� إعاقــة الــذات رولتحقيــق ذلــك تــم اســتخدام أ. ورمــر �ــع أدوات تمثلــت بمقيــاس ّ
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ّإعاقة الذات، ومقياس الكمالية، وموقع الضبط 1عد أن تم ترجمyzم، والتأكد من صدق الq&جمة، 

�عــــة مــــن . وpنـــاء مقيــــاس لفاعليــــة الــــذات V سiية للمقــــاي&qومNــــصائص الــــسي�Hروتــــم التحقــــق مــــن ا ّ

�عـة عxـ� عينـة مـن  V سiة عـشوائية ّطالـب تـم اختي) 400(رصـدق وثبـات، وتطبيـق املقـاي !ـا بـصو را ر
اســة، و!نـاك تــأث'&ات مباشــرة . عنقوديـة اسـة أن !نــاك عالقــة بـ'ن متغ'ــ&ات الد روأظeــرت نتــائج الد ر

ا بفاعليــة الــذات عxــ� إعاقــة الــذات أك�ــ& مــن التــأث'&ات غ'ــ& املباشــرة  وًرللكماليــة وموقــع الــضبط مــر
  . ع�x إعاقة الذات

اسة      ف العالقة ب'ن الكمال �يجا�ي والسل×g وإعاقـة إ�� استكشا Akar et al (2018)رو!دفت د
g¨ادي?V الذات وفعالية الذات والتحصيل .�xاسة ع ً طالبا من طالب ?لية الq&بية 350رأجرOت الد

 Kırdök (2004)ن واســتخدم البــاحثو مقيــاس الكمــال �يجــا�ي والــسل×g لـــ  Kilisبجامعــة كيلــiس
 & Jerussalem ومقيــاس فعاليــة الـــذات لـــJones&Rhodewalt(1982)ومقيــاس إعاقــة الــذات لــــ 

Schwarzer (1992) g¨ادي?V تفاع مستو الكمال .  ومقياس التحصيل ىوأسفرت النتائج عن أن ا ر
 g×م الذاتيـة وتـأث'& سـلyzوفعـالي g¨ـادي?V مeـ� تحـصيلxيجا�ي لدى الطالب ?ان لھ تـأث'& إيجـا�ي ع�

ي السل×g لھ تأث'& معنو ع�x التحصيل V?ادي¨g للطالب ع�x إعاقyzم الذاتية، كما تب'ن أن الكمال
يوفعـــاليyzم الذاتيـــة ولeـــا تـــأث'& معنـــو إيجـــا�ي عxـــ� إعاقـــة الـــذات، كمـــا �ـــش'& النتـــائج إ�ـــ� أن فعاليـــة 

g¨ـادي?V والتحـصيل g×الذات وإعاقة الذات تتوسطان جزئيا العالقة ب'ن الكمال �يجا�ي والـسل� .
ّومـن !نـا يمكــن القـو إن  الكمـال �يجــا�ي والـسل×g مـن املتغ'ــ&ات املeمـة الhـg لeــا آثـار مباشـرة وغ'ــ& ل

g¨ادي?V التحصيل �xمباشرة ع.  

اســة     العالقــة بــ'ن الكماليــة واســq&اتيجيات  �ــ�ة Alodat & AL-Hamouri (2020)روتخت�ــ& د
ـــ� . إعاقــــة الـــــذات V?اديميـــــة اســــة عxــ ســـــة 242رأجرOـــــت الد ر طالبـــــا مو!وpـــــا مــــن طـــــالب مد ً اليوpيـــــل ً

!م مــــن الــــصفوف مــــن التاســــع إ�ــــ� الثــــا¢ي عــــشر، وتراوحــــت  دن تــــم اختيــــا V Rــ رللمو!ــــوp'ن 1عمــــان Sــ ّر

!م ما ب'ن  ي عاما بمتوسـط عمـر18 -15رأعما  Slaney واسـتخدم البـاحث'ن مقيـاس الكماليـة16,04ً
et al (2001) ومقيـاس إعاقـة الـذات لــ Midgley et al (2000)قـة  وأسـفرت النتـائج عـن وجـود عال

إيجابية ب'ن الكمالية واسq&اتيجيات إعاقة الذات، وقـد كـشفت النتـائج عـن مجموعـة مـن العوامـل 
البي$يـــة وال»�ـــصية والثقافيـــة �ـــسeم SـــR اســـتخدم الطـــالب الســـq&اتيجيات إعاقـــة الـــذات مـــن قبـــل 

  . الطالب املو!وp'ن

اســة          �Hــوف مــن الفــشل  العالقــة بــ'ن الكماليــة واAgarwal & Rathore (2021)روتفحــص د
اســـة عxــ� . وســلوك إعاقـــة الــذات ومـــصدر الــضبط ً �âـــصا مــن مـــستوOات �عليميـــة 88رأجرOـــت الد

ــــ'ن  !م مــــــا بــ ـــا ـــــت أعمـــ ــــا بواقــــــع 70 -15رمتباينــــــة وتراوحـ ــــم انتقــــــاؤ!م 31ً ذكــــــرا و57 عامــ ّ أن6ــــــ� وقــــــد تــ

ـــــــــ  ــــــة لــــــ ـــان مقيــــــــــــــاس الكماليــــــــ ــــــــ ـــتخدم الباحثـــ ـــــــــ ــــة، واســ ـــــــــ ــــــــــات الeادفـ ــــــــــذ العينــــ ـــــــــــة أخــــ ــــتخدام تقنيـــ ــــــ ـــ باسـ
Hewitt&Flett(1991) ومقيـــــاس إعاقـــــة الـــــذات لــــــ Rhodewalt(1991) ومقيـــــاس مـــــصد الـــــضبط لــــــ 

Rotter(1966) ــــوف مـــــن الفــــشل مــــن إعـــــداد البــــاحث'ن، وأســــفرت النتـــــائج عــــن وجـــــود�Hومقيــــاس ا 
تبــــاط ســــل×g بــــ'ن مــــصدر الـــــضبط  جــــود ا تبــــاط إيجــــا�ي بــــ'ن الكماليــــة وســــلوك إعاقــــة الـــــذات، و را ور

جـــود  الـــداخRx وســـلوك إعاقـــة الـــذات، تبـــاط إيجـــا�ي بـــ'ن ا�Hـــوف مـــن الفـــشل وســـلوك إعاقـــة وو را
تبـــاط  جـــود ا تبـــاط ســـل×g بـــ'ن مـــصدر الـــضبط الـــداخRx وا�Hـــوف مـــن الفـــشل، و جـــود ا رالـــذات، و ور و

  .  سل×g ب'ن ا�Hوف من الفشل والكمالية

اسة عليوة وآخرOن       إ�� التعرف عxـ� مـدى إمNانيـة الت|بـؤ بإعاقـة الـذات مـن ) 2021 (رو!دفت د
اسـة عxـ� خالل الق ًطالبـا وطالبـة ) 217(رلق والكمالية العصابية لدى طـالب اGHامعـة، وأجرOـت الد
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!م بـــ'ن  ي، وانحـــراف معيــــار )20.76(ســـنة، بمتوســـط ) 23-19(رمـــن طـــالب اGHامعـــة تراوحـــت أعمــــا
ه  ة-الq&بيـــة(مـــن ?ليـــات ) 0.987(رقـــد  الطـــب - الq&بيـــة الرOاضـــية- �داب- التمـــرOض- العلـــوم-ر التجـــا

اســية)  الq&بيـة النوعيـة-ق ا�Hقــو- الeندسـة-لـصيدلة ا-يال�ـشر روالفـر الد Vو�ـ� والثانيـة والثالثــة (ق
اســـة عxـــ� مقيـــاس القلـــق إعـــداد) والرا1عـــة وا�Hامـــسة / ربجامعـــة كفـــر الـــشيخ، واشـــتملت أدوات الد

اســة أنـھ يمكــن / الباحثـة الثانيـة، مقيــاس الكماليـة العــصابية إعـداد رالباحثـة الثانيــة، وأظeـرت الد
ُت|بؤ بإعاقة الذات لدى طالب اGHامعة من خالل القلق، ومن خالل الكمالية العصابية RS 1عدي ال

  . ُا�Hوف من الفشل واملعاي'& املرتفعة وال يمكن الت|بؤ �yا من خالل 1عد عدم الرضا عن Vداء

  :ر�عقيب عde ا�Aو الثاHى

اســـــات إال أ�yــــــا       اســــــات ربـــــالرغم مــــــن التنــــــوع الوا¬ـــــ¤ SــــــR أ!ــــــداف الد ــــصرت فقـــــط عxــــــ� الد ر اقتــ
اســـة التـــأث'&ات الوســـيطة  اســـات SـــR النمذجـــة مـــع إغفالeـــا �!تمـــام بد تباطيـــة أو الت|بؤOـــة أو د ر� ر ر
واملعدلـة و!ـو مـا دفـع الباحثتـان إلجـراء !ـذا البحـث ، وpـالرغم مـن تبـاين �Gـم العينـات وتنوعeـا مــا 

اسات أجرOت ع�x ب'ن عينات صغ'&ة اG8Hم وعينات كب'&ة اG8Hم إال أن الغال ربية العظ¨� من الد
اسة  اسـة  Firoozi et al (2016)رطلبة اGHامعة عدا د ر والgh أجرOـت عxـ� طلبـة املرحلـة الثانوOـة، ود

Agarwal&Rathore(2021) ا طلبــــــةyøات �عليميـــــة متباينـــــة ضـــــمOتناولـــــت عينـــــات مـــــن مـــــستو gـــــhوال 
ة وا¬ـــ�ة خـــالل املرحلـــة اGHامعـــة، !ـــذا �عكـــس ان�ـــشار الكماليـــة العـــصابية وإعاقـــة الـــذ رات بـــصو

نـة ببـا�R املراحـل؛ و!ـو مـا جعـل الباحثتــان تقـدمان عxـ� إجـراء البحـث عxـ� عينـة مــن  راGHامعيـة مقا
اسات استخدمت مقياس   لقياس Rhdewaltرطلبة اGHامعة ، وOالحظ أن الغالبية العظ¨� من الد

ة الـذات ، كمـا يالحـظ وجـود إعاقة الذات وقد استفادت الباحثتان منھ خـالل إعـداد مقيـاس إعاقـ
ت إ�ــــ� وجــــود عالقــــة موجبــــة بـــــ'ن  اســــات أشــــا ـــات فــــبعض الد اسـ ـــائج الد ض بــــ'ن نتـ رتنــــاقض و�عــــا ر ر ر

اســة  والــبعض �خــر أشــار إ�ــ� Stewart& Walker)(2014رالكماليــة الالتكيفيــة وإعاقــة الــذات كد
اســة   والـــبعض Strumblel(2014)روجــود عالقــة ســالبة بــ'ن الكماليـــة العــصابية وإعاقــة الــذات كد

اسة نـزار وعبـد  رالثالث أشار إ�� وجود تأث'& مباشر للكمالية ومصدر الضبط ع�x إعاقة الذات كد
ض SــR أنــھ يفــتح البــاب إلجــراء مزOــد مــن ) 2017(ا�ªــسن  ٍوقــد اســتفادت الباحثتــان مــن !ــذا التعــا ر

ض    . رالبحوث لدحض !ذا التعا

اسات تناولت إعاقة الذات والثق: را�Aو الثالث   :ة بالنفسرد

اســة     .  تحديــد النتــائج املتعلقــة بــاألداء لإلعاقــة الذاتيــة والثقــة بــالنفسRyska (2002)رحاولــت د
اســة مــن أن6ــ� مــن طــالب الq&بيــة البدنيــة SــR ) 103(ًذكــرا و) 135(ًطالبــا مــyøم 238رتNونــت عينــة الد

!م مــــا بــــ'ن  ســــة �عداديــــة وتراوحــــت أعمــــا راملد ث مقيــــاس إعاقــــة واســــتخدم الباحــــ. ًعامــــا) 13-11(ر
دواليت ومقياس الثقة بالنفس، وأظeرت النتائج أنھ بخالف تـأث'&ات النـوع، ?ـان لإلعاقـة  والذات لر
�الذاتية تأث'& إيجا�ي عV �xداء ب'ن ذو الثقة بالنفس املنخفضة ¢س�يا، بiنما ?ان !ذ التأث'& غائب  ي

  .إ�� حد كب'& RS مجموعة مرتف�R الثقة بالنفس

ا   أساليب ترpية الوالدين والثقة بالنفس فيما يتعلق  Want &Kleitman)2006(سة ر    وفحصت د
اســة مــن . لبظـا!رة �حتيــال وميــو �عاقـة الذاتيــة ًفـردا مــن مختلــف املeــن ) 115(رتNونــت عينـة الد

!م ما ب'ن  عاما باإلضافة إ�� شرOحة الطالب وتراوحت واستخدم ) 39 – 38(روالذين تراوحت أعما
ال|ـــ��ة ا�ªتـــصرة لقيـــاس امليـــل نحـــو �حتيـــال، ومقيـــاس إعاقـــة الـــذات ) CIPS(مقيـــاس نالبــاحثو 

دواليــت، ومقيــاس لتقيــيم الثقــة  )(E A لقيــاس أســاليب الت|ــشئة �جتماعيــة، ومقيــاس) (PBIولر
لوأظeرت النتائج أنھ تم الت|بؤ بميو �حتيال من خالل ا�Hماية املفرطة للوالدين ونقـص . بالنفس ّ
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عايـــة Vم، كمـــا أســـفرت الرعايـــة ا جات �عاقـــة الذاتيـــة مـــن خـــالل نقـــص  رلوالديـــة، وتـــم الت|بـــؤ بـــد ر ّ

ت أيـــضا  ًالنتــائج عــن وجـــود عالقــة ذات داللـــة إحــصائية بــ'ن امليـــو لالحتيــال وإعاقـــة الذات،وأشــا ر ل
  .عدم وجود عالقة ب'ن إعاقة الذات والثقة بالنفس

اســة      ر الـدو الوســيط للثقــة بـالنفس والقلــق SــR  إ�ــ� فحــصCoudevylle et al) (2011روسـعت د
ًالعبــا مــن الع×ــg كــرة الــسلة التنافــgïð ) 68(العالقــة بــ'ن تقــدير الــذات وإعاقــة الــذات تNونــت عينــة 

جـــال و) 34(مـــyøم
ً

نواســـتخدم البـــاحثو مقيـــاس تقـــدير . ًعامـــا) 21-19(امـــرأة وتراوحـــت مـــا بـــ'ن ) 34(ر
ن�ـــ&غ واســـتخدام البـــاحثو ال|ـــ��ة الفر¢ـــ نالـــذات لر سية لقيـــاس الثقـــة بـــالنفس ومقيـــاس �عاقـــة وز

Rا�ـ تن وpر والذاتيـة ملـا وأظeـرت النتـائج أن تقـدير الـذات ت|بـأت 1ـشNل سـل×g بـالقلق املعرSـR والثقــة . ر
RSً املقابل، ت|بـأت الثقـة بـالنفس سـلبا بإعاقـة الـذات وتوسـطت SـR . بالنفس املتوقعة 1شNل إيجا�ي

 لـــم تتوســـط ا�ªـــاوف املعرفيـــة واGHـــسدية العالقـــة بـــ'ن .العالقـــة بـــ'ن تقـــدير الـــذات وإعاقـــة الـــذات
ت !ـذه النتـائج إ�ـ� أن Vفـراد الـذين �عـانو مـن تـد¢ي تقـدير . تقدير الذات وإعاقة الذات نكما أشـا ر

ىالذات �ستخدمو املزOد من �عاقات الذاتية لتد¢ي مستو الثقة بالنفس لد�yم   .ن

  :ر�عقيب عde ا�Aو الثالث

تباطيــة  بـالرغم مـن قلــة       اسـات ا اسـات الhــg أجرOـت SــR !ـذا ا�ªــو وتبـاين أ!ــدافeا مـا بــ'ن د رالد ر رر
اسات RS النمذجة إال أ�yا أغفلت دو املتغ'& الوسيط واملعـدل معـا وتأث'&!مـا عxـ� املتغ'ـ& التـا1ع  رود ر
و!و ما دفع الباحثتان إ�� إجراء !ذا البحث ، كما لوحظ وجود تباين G� RSم العينات الgh أجرOت 
اسـات ا�Hاصـة �yـذا ا�ªـو فبعـضeا ?ــان صـغ'& اG8Hـم أو متوسـطة اG8Hـم وقـد تنوعــت  رعلyúـا الد ر

اسة  !ا ع�x طلبة اGHامعة كد اسات ما ب'ن اقتصا رالعينات الgh أجرOت علyúا الد ر  أو Ryska(2002ر
اسة    أو تنوعeا بحيث شملت طلبة وأفراد من مeنCoudevylle et al(2011)رالع×g كرة السلة كد

اســـةو ، و!ـــذا �عكــــس اســـتخدام جميــــع الفئــــات Want &Kleitman(2006) رأعمـــار مختلفــــة كد
ة وا¬ـــ�ة لـــدى طلبـــة اGHامعـــة، كمـــا تبـــ'ن وجـــود  رالعمرOـــة إلعاقـــة الـــذات وإن ?انـــت من�ـــشرة بـــصو
ت إ�ـ� وجـود عالقــة سـالبة بــ'ن الثقـة بــالنفس  اسـات أشــا اسـات فــبعض الد رتنـاقض بـ'ن نتــائج الد ر ر

اسـة   أو عـدم وجـود عالقـة بـ'ن الثقـة بـالنفس وإعاقـة Coudevylle et al(2011(روإعاقـة الـذات كد
اسـة   أو تنـوع النتـائج مـا بـ'ن وجـود تـأث'& إيجـا�ي لإلعاقـة عxـ� Want &Kleitman(2006)رالـذات كد

يVداء بـ'ن ذو الثقـة املنخفـضة، وعـدم وجـود تـأث'& حيـث ?ـان غائبـا إ�ـ� حـد كب'ـ& SـR مجموعــة ذو  ًى

اسة الثقة بالنفس امل ض RS أنـھ Ryska(2002)ررتفعة كد ر، وقد استفادت الباحثتان من !ذا التعا
ض اسات لدحض !ذا التعا ريفتح الباب إلجراء مزOد من الد ر ٍ .  

ــــع ــ ــ ــ ــ ــ ــــــو الرا3ــ ــ ــ ــ ــ ــــ0ات : را�Aــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــض املتغــ ــ ــ ــ ــ ــــصابية و°عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت الكماليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــات تناولــ ــ ــ ــ ــ اســ رد
  :الديموجرافية

اســة ق بــ'ن اGH|ــس'ن واملــستو تحديــد وتحليــل الفــ Mocsinga&Dobrita(2010) ر    حاولــت د ىر و
اســة عxــ� . التعلي¨ــg فيمــا يتعلــق بالالعقالنيــة والكماليــة  مــشار?ا، 62رأجرOــت الد

ً
 أن6ــ� 33ً ذكــرا، 29

 ومقيــاس Lindner et al (1999)ّوتــم اســتخدام مقيــاس �تجا!ــات واملعتقــد العــام الــذي أعــده 
ق SــR  وأســفFrost et al (1999)الكماليــة متعــدد 1Vعــاد والــذي أعــده  ورت النتــائج عــن وجــود فــر

جـــود  والكماليــة ترجـــع النـــوع لــصاH¤ الـــذ?و وخاصـــة SـــR 1عــد �!تمـــام باألخطـــاء أك§ــ& مـــن �نـــاث، و ُر

ق لــــصاH¤ منخفـــــ!gï التعلــــيم SــــV RفNـــــار الالعقالنيــــة، حيــــث أظeـــــر مرتفعــــو التعلــــيم  طـــــالب ( وفــــر
اسات العليا  تNاب Vخطاء واملعاي'& العالية ىمستو أقل من VفNار الالعقالنية والقلق من ) رالد را
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ق ذات  ولألداء وتوقعات الوالدين والشك حو �جراءات، كما أسفرت النتائج عـن عـدم وجـود فـر ل ّ

  .داللة إحصائية ب'ن اGH|س'ن فيما يتعلق باألفNار الالعقالنية

اسة       سـتختلف  إ�� معرفة العالقة ب'ن الكمالية وال�&جـسية و!ـلSherry et al (2014)روسعت د
اسـة عxـ� ).  إناث–رذ?و (العالقة باختالف النوع   345(ً طالبـا مـن طـالب اGHامعـة 983رأجرOـت الد

 ومقياس ال�&جـسية Hewitt&Flett(1991)نواستخدم الباحثو مقياس الكمالية لـ ) أن629�6ًذكرا، 
Raskin& Terry (1988) تبـاط موجــب بـ'ن 1عــدي الكماليـة ُ وأســفرت النتـائج عــن وجـود ا الكمــال (ر

جود عالقة سلبية ب'ن 1عد الكمالية املتمثل RS ) املوجھ نحو �خرOن والكمال املوجھ نحو الذات ُو و
ق SـR الكماليـة وال�&جـسية ترجـع إ�ـ� النـوع   –رذ?ـو (وا�Hـوف مـن النقـد وال�&جـسية، وعـدم وجـود فـر

  ).  إناث

اســـة أبــــو ســـليمة  'ن الكماليـــة العــــصابية إ�ـــ� الكــــشف عـــن طبيعـــة العالقــــة بـــ) 2015(ر    و!ـــدفت د
ـــن . وجــــودة ا�Hيــــاة لــــدى طــــالب اGHامعـــــة اســــة عxــــ� عينـــــة مNونــــة مـ  أن6ـــــ� 90ً ذكــــرا و28رأجرOــــت الد

ه  ربمتوسط عمر قد ًعاما، واستخدمت الباحثة مقياس الكمالية العصابية ومقياس جودة 82,19ي

ق ذات داللة إحصا اسة إ�� عدم وجود فر وا�Hياة من إعداد الباحثة، وتوصلت الد رئية ب'ن الذ?و ر
ّو�ناث RS ?ـل مـن الكماليـة العـصابية وجـودة ا�Hيـاة، كمـا توصـلت النتـائج إ�ـ� وجـود عالقـة سـلبية 

  .ب'ن الكمالية العصابية وجودة ا�Hياة

اسة ا�Hسي�gو     ق ب'ن طـالب وطالبـات اGHامعـة SـR الكماليـة )2017(رحاولت د و الكشف عن الفر
تباطية ب'ن الكمالية والسعادةالعصابية والسعادة، وكذلك الكشف ع تNونـت عينـة . رن العالقة �

اسـة مـن  ة، وكـشفت النتــائج 100رالد !م مـن ?ليــة �داب جامعـة املنـصو ر طالـب وطالبــة تـم اختيـا ر ّ
ٍ

جـود  ق ذات داللة إحصائية RS الكمالية؛ ترجع إ�� متغ'& النوع لـصاH¤ الطالبـات، و وعن وجود فر و
ق RS السعادة لصاH¤ الذ?و رفر جود عالقة ب'ن الكمالية العصابية والسعادةو   .و، و

اســــة معــــوض     العالقــــة بــــ'ن جــــودة ا�Hيــــاة املدركــــة لــــدى طــــالب ?ليــــة الq&بيــــة ) 2017(روفحــــصت د
ًبأ1عاد!ا والكمالية املعرفية بأ1عاد!ـا لـد�yم وفقـا ملتغ'ـ&ات النـوع والتخـصص، ومحـل �قامـة، وأثـر 

ا�Hيـاة املدركـة والكماليـة املعرفيـة، وإمNانيـة الت|بـؤ بجـودة ّالتفاعل ب'ن !ذه املتغ'&ات ع�x ?ل من 
مقياس جودة ا�Hيـاة املدركـة : ا�Hياة من الكمالية واملعرفية، وقامت الباحثة بإعداد مقياس'ن !ما

ٍ طالــب وطالبــة مــن ?ليــة الq&بيــة 600ّومقيــاس الكماليــة املعرفيــة وتــم تطبيقeــا عxــ� عينــھ بلــغ قوامeــا
ة، وأســـفرت ن تباطيـــة وا¬ـــ�ة بـــ'ن جـــودة ا�Hيــــاة رباملنـــصو اســـة عـــن عـــدم وجــــود عالقـــة ا رتـــائج الد ر

ق ذات داللــة إحــصائية SــR جــودة  جــود فــر واملدركــة والكماليــة املعرفيــة لــدى طــالب ?ليــة الq&بيــة، و و
، والتخـصص لـصاH¤ طـالب التخـصص Vد�ـي ومحـل  را�Hياة املدركة؛ ترجع إ�� النوع لصاH¤ الذ?و

ق SــR الكماليـة املعرفيــة؛ �قامـة لــصاH¤ طـالب ا�Hــضر و، كمـا أســفرت النتـائج كــذلك عـن وجــود فـر
g¨للطالب عل g¨ادي?V ق –ترجع إ�� التخصص و أد�ي لصاH¤ التخصص Vد�ـي، وكـذلك وجـود فـر

ق SـR الكماليـة املعرفيــة؛ ترجـع إ�ــ�  وترجـع إ�ـ� محــل �قامـة لــصاH¤ طـالب ا�Hـضر، وعــدم  وجـود فــر
ــــصص ومحـــل �قامــــة عxـــ� جــــودة النـــوع، كمـــا تبــــ'ن عـــدم وجــــود أثـــر  دال للتفاعــــل بـــ'ن النـــوع والتخـ

ا�Hياة املدركة لدى الطالب فـي مقياس جودة ا�Hياة كNل؛ و�ش'& ذلك إ�� أن جودة ا�Hيـاة املدركة 
لدى الطـالب ال تتـأثر بتفاعـل النـوع والتخــصص ومحـل �قامـة، وكـذلك ال يوجـد أثـر دال للتفاعــل 

 V?ــادي¨g ومحــــل إقـــامyzم علــــى الكماليـــة املعرفيــة لـــد�yم SــR املقيـــاس بـــ'ن نـــوع الطــــالب وتخصــصeم
ّكNل، إال أنھ يوجـد أثـر دال للتفاعل ب'ن النوع ومحل �قامـة عxـ� الكماليــة املعرفيــة للطـالب؛ ممـا 
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ومحــــل إقامتــــھ )  أنثــــى-ذكـــر(�ـــش'& إ�ـــ� أن الكماليـــة لـــدى الطــــالب تتــــأثر بالتفاعـــل بـــ'ن نـــوع الطالـــب 
Oف-رOةق(   .بصرف النظر عن تخصصھ V?ادي¨g) ر 

اسة     ق ب'ن اGH|ـس'ن عxـ� مقيـاس الكماليـةet al Crocker) (2018روحاولت د . و الكشف عن الفر
اسـة عxـ�  !م 252ً ذكـرا، و279 مـن الطـالب الرOاضــ'ن بواقـع 531رأجرOـت الد ر أن6ـ�، وتراوحـت أعمــا

ي عامـــا بمتوســـط عمـــر 25-17مـــا بـــ'ن  ناســـتخدم البـــاحثو مقيـــاس الكماليـــة متعـــدد ً عامـــا، و02,20ً
ق SـR الكماليـة؛ ترجـع إ�ــ� 1VGotwals& Dunn(2009)عـاد لــ و وأسـفرت النتـائج عـن عـدم وجــود فـر

  .النوع

اســـة الـــصادق وأحمـــد  اء املعرفيـــة عxـــ� )2018(ر    و!ـــدفت د ر إ�ـــ� التأكـــد مـــن تـــأث'& املعتقـــدات مـــا و
ّ V?ــادي¨g، وكــذلك معرفــة أثــر ?ــل مــن اGHــ|س والعمــر العالقــة بــ'ن الكماليــة V?اديميــة و�حqــ&اق

اء املعرفيـــــة  ـــة عxـــــ� �حqـــــ&اق V?ـــــادي¨g والكماليـــــة V?اديميـــــة واملعتقـــــدات مـــــا و رواملرحلـــــة اGHامعيــ
ات العالقـة بـ'ن املعتقـدات مـا  روالتفاعالت الثنائية والثالثيـة بيـyøم، باإلضـافة إ�ـ� التحقـق مـن مـسا

اء املعرفية بأ1عاد!ا الف g، رو ّرعية كمتغ'& وسيط ب'ن ?ل من الكمالية V?اديمية و�حq&اق V?اد̈ي

g ومقيـاس الكماليـة V?اديميـة مـن إعـداد البـاحث'ن،  واسـتخدم الباحثـان مقيـاس �حqـ&اق V?ـاد̈ي
اء املعرفية إعدا ترجمة وتقن'ن  Wells & Cartwright- Hatton (2004) د رومقياس املعتقدات ما و

اســة Vساســية مـــن البــاحث'ن، و ت 120رتNونــت عينــة الد ر طالبــا وطالبــة مــن طــالب اGHامعــة، وأشـــا ً

ت النتــائج إ�ــ� عــدم وجـــود  تباطيـــة دالــة بــ'ن املتغ'ــ&ات الثالثــة، كمـــا أشــا رالنتــائج إ�ــ� وجــود عالقــة ا ر
اء املعرفيـــة؛  ق بـــ'ن اGªموعـــات SـــR �حqـــ&اق V?ـــادي¨g والكماليـــة V?اديميـــة واملعتقـــدات مـــا و رفـــر و

ق بـــ'ن اGªموعــات SـــR �حqــ&اق V?ـــادي¨g والكماليــة V?اديميـــة ت ورجــع إ�ــ� العمـــر، بiنمــا وجـــدت فــر
اء املعرفيــة؛ ترجــع إ�ــ� اGHــ|س واملــستو اGHــام�R، كمــا وجــد تــأث'& لتفاعــل العمــر  يواملعتقـدات مــا و ر

اء املعرفيـة،  كمـا وجـد تـأث'& رواGH|س ع�x �حq&اق V?ادي¨g والكمالية V?اديمية واملعتقـدات مـا و
  .دال لتفاعل العمر واGH|س

ادكــــة  اســــة د ر    وpحثــــت د ـــ'ن الكماليــــة و?ــــل مــــن الفاعليــــة الذاتيــــة �جتماعيــــة )2019(ر ـــة بـ  العالقـ
اسـة عxـ� . والرضـا عـن ا�Hيـاة �جتماعيـة ً طالبـا وطالبـة مـن طـالب جامعـة ا�Hــدود 421رأجرOـت الد

ومقيــاس الفاعليـة الذاتيــة ) 1991(نــت وفليـت الـشمالية، واســتخدم الباحـث مقيــاس الكماليـة لeيو
ى�جتماعيـــة ومقيـــاس الرضـــا عـــن ا�Hيـــاة مـــن إعـــداد الباحـــث، وأســـفرت النتـــائج عـــن وجـــود مـــستو 
ّمتوسـط مــن الكماليــة ومــستو مرتفــع SــR ?ــل مــن الفاعليــة الذاتيــة �جتماعيــة والرضــا عــن ا�Hيــاة  ى

اســة، كمــا دلــت النتـائج ق ذات داللــة إحــصائية SــR ر�جتماعيـة لــدى أفــراد عينـة الد و عxــ� وجــود فـر
ق SـR مـستو الفاعليـة الذاتيـة �جتماعيـة والرضـا  ىصـفة الكماليـة لـصاH¤ �نـاث، وعـدم وجـود فـر و
جــــود عالقــــة ســــلبية بـــ'ن الكماليــــة والفاعليــــة الذاتيــــة �جتماعيــــة  وعـــن ا�Hيــــاة؛ ترجــــع إ�ــــ� النـــوع، و

  .والرضا عن ا�Hياة

اســة  ّ اختبــار �ـ�ة الفــرض الـذي يــنص عxــ� أن Richardson & Gradisar (2020)ر     وحاولـت د

، كمـا أن العالقـة بــ'ن  قالكمـال املوصـوف اجتماعيـا والكمــال الـذا�ي سـي�qامن مـع شــدة أعـراض Vر �

قالكمـال النقــدي املوصـوف اجتماعيــا والـذا�ي املن1ــ� وشــدة أعـراض Vر يمكــن تفـس'&!ا مــن خــالل  �

اســــة ع !م x281ــــ� رالتعــــرض للــــضغوط، أجرOــــت الد ــا تراوحــــت أعمــــا رمرا!قــ
ــا بمتوســــط 13-19ً ً عامــ

ً عامــا واســتخدم البــاحثو مقياســا لـــ 95,16يعمــر   ومقيــاس الــضغوط لـــ Flett& Hewitt (2016)نً
Drake et al (2004) ر لــV ق وقائمـةMorin(1993) مـن أفـراد العينـة % 5 وأسـفرت النتـائج عـن أن

، و ، أب % 33قلم يظeر علyúم أي أعراض لألر قأبلغوا عـن أر متوسـط، % 11قلغوا عن أعراض Vر
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أبلغـوا % 13نأبلغوا بأ�yم مصابو باضـطراب مزا+ـR شـديد، بiنمـا% 8قأبلغوا عن أر شديد،  % 1و
جـــود  ، و تبــاط بــ'ن الكماليـــة وشــدة Vر جـــود ا وعــن اضــطراب القلـــق، كمــا أســفرت النتـــائج عــن و قو ر

تبـــا تبـــاط بـــ'ن الكماليـــة والـــضغوط وكـــذلك وجـــود ا را قط بـــ'ن التعـــرض للـــضغوط وVر و?ـــان !نـــاك ر
ق  ت النتـائج إ�ـ� وجـود فـر تباط ضعيف ب'ن الكمال النقدي املوجـھ للـذات والـضغوط، كمـا أشـا وا ر ر
نــة بالـذ?و وقابليـة التعــرض للـضغوط وشــدة  رSـR الكمـال النقــدي املوجـھ للـذات لــصاH¤ �نـاث مقا ر

نة بالذ?و رVر لصاH¤ �ناث مقا ر   . ق

اســة إ�ــ� قيـاس ظــا!رة ا�ªتـال عنــد طلبـة ?ليــة العلـوم ومعرفــة داللــة ) 2020( خنيـصر ر    وسـعت د
ق SــR !ــذه الظــا!رة تبعــا ملتغ'ـ& النــوع  ًالفـر ، وقيــاس الكماليـة عنــد طلبــة ?ليــة العلــوم ) إنــاث-رذ?ــو(و

ق SـــR الكماليـــة؛ ترجـــع إ�ـــ� النـــوع  و!ـــل توجـــد )  إنـــاث–رذ?ـــو(ووكـــذلك معرفـــة مـــا إذا ?انـــت !نـــاك فـــر
اسة ع�x . ظا!رة ا�ªتال والكماليةعالقة ب'ن  ٍطالب وطالبة من طلبة ?لية العلوم 200رأجرOت الد

بجامعــة املس�نـــصرOة، واســـتخدم الباحـــث مقيـــاس ظـــا!رة ا�ªتـــال ومقيـــاس الكماليـــة مـــن إعـــداده، 
جــود عالقــة بــ'ن  ق SــR ظــا!رة ا�ªتــال والكماليــة لــصاH¤ �نــاث، و ووأســفرت النتــائج عــن وجــود فــر و

  .رال وسمة الكمالية تمتلكeا �ناث أك§& من الذ?وظا!رة ا�ªت

اســـة  ق SـــR ال�&جـــسية Kallay&Mihoc(2021)ر    و!ـــدفت د و إ�ـــ� الكـــشف عمـــا إذا ?انـــت !نـــاك فـــر
)  الرفا!يـــــة النفـــــسية– الوحـــــدة النفـــــسية – الـــــسعادة –�كتئـــــاب (والكماليـــــة والـــــ©�ة النفـــــسية 

اســـة عxـــ�  ً ذكـــرا وكـــذلك 241 أن6ـــ� و373باينـــة بواقـــع ً فـــردا مـــن مراحـــل عمرOـــة مت614روأجرOـــت الد

تبــاط بــ'ن ال�&جــسية والكماليــة ومؤشــرات الــ©�ة النفــسية   –أعــراض �كتئــاب (رالكــشف عــن �
 Beck etواستخدم الباحثان مقياس �كتئاب لـ )  الرفا!ية النفسية– الوحدة النفسية –السعادة 

al (1979)د لـ  ومقياس السعادة الذاتية املأخوذ من قائمة ومقياس Hills&Argyle(2002) ر اكسفو
 ومقيـــاس Ames et al (2006) ومقيـــاس ســمة ال�&جـــسية لـــ Russell(1980)الوحــدة النفـــسية لـــ 

ّ والـذي تــم تطــوOره Ryff(1989) ومقيــاس الرفا!يـة النفــسية لـــ Hewitt & Flett(1991)الكماليـة لـــ 

 Vلفيـة الثالثــة أبلـغ عـن مــستوOات  وأسـفرت النتـائج عــن أن جيـلKallay & Rus(2014)بواسـطة 
نـــة باألجيـــال Vك�ـــ& عمـــرا ومـــستوOات أعxـــ� مـــن Vعـــراض  ًأقـــل SـــR ال�&جـــسية والكماليـــة الذاتيـــة مقا ر
ل�كتئابية وانخفاض مستو �ستقاللية والسيطرة ع�x البiئة والeدف من ا�Hيـاة وقبـو الـذات،  ى

أقل من السمات ال�&جسية ومـستوOات أعxـ� وأبلغت �ناث من جيل Vلفية الثالثة عن مستوOات 
ت �ناث Vك�& سنا إ�ـ�  �من الكمال املوصوف اجتماعيا وأعراض �كتئاب والنمو ال»��gï وأشا

ر �

ت النتــائج كــذلك إ�ــ�  ، وأشــا نـة بالــذ?و تفـاع مــستو Vعــراض �كتئابيــة والوحــدة النفــسية مقا را ر رر ى
ًلـذا�ي واملوصـوف اجتماعيـا والرفا!يـة الذاتيـة وسـلبا وجود عالقة إيجابية بـ'ن ال�&جـسية والكمـال ا �

تبـــاط إيجـــا�ي بــ'ن ال�&جـــسية والرفا!يـــة الذاتيــة وخاصـــة  1عـــدي  جــود ا ُبالوحــدة و�تقـــان البي;ـــg و ر و
  . �تقان البي;g والeدف من ا�Hياة

  :ر�عقيب عde ا�Aو الرا3ع

ـــ� ?و�yـــــ ـــا اقتــــصرت عxــ ـــات إال أ�yــ اســ ـــة أو ر    بــــالرغم مـــــن تنـــــوع أ!ــــداف الد قــ ـــة فا تباطيــ ـــات ا اسـ را د ر ر
قــة فقــط ، ولــم تتطــر إ�ــ� معرفــة التــأث'& الــذى يحدثــھ املتغ'ــ& املعــدل  اســات فا قد ر ( العمــر والنــوع ( ر

RS طبيعة العالقة ب'ن متغ'&ات البحث ، وpالرغم من )  عملية –نظرOة ( ونوع الNلية )  إناث –رذ?و 
ا بــ'ن عينـات صـغ'&ة   ومتوســطة وكب'ـ&ة اG8Hـم، إال أن الغالبيــة التنـوع الوا¬ـ¤ SـG� Rــم العينـات مـ

اســـة  اســـات أجرOـــت عxـــ� طلبـــة اGHامعـــة عـــدا د رالعظ¨ـــ� مـــن الد  والhـــKallay &Mihoc(2021) gر
ة وا¬ــ�ة لـــدى  رأجرOــت عxــ� عينــة مــن مراحــل عمرOــة متباينــة و!ــذا �عكــس ان�ــشار الكماليــة بــصو
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 طلبـــة اGHامعـــة ، كمـــا يالحـــظ طلبـــة اGHامعـــة و!ـــو مـــا دفـــع الباحثتـــان إ�ـــ� اختيـــار عينـــة البحـــث مـــن
اســــــات بمقيـــــاس !يوOــــــت وفليــــــت  ــــة العظ¨ـــــ� مــــــن الد وقـــــد اســــــتعانت بــــــھ ) 1991(راســـــتعانة الغالبيــ

  .الباحثتان RS إعداد مقياس الكمالية العصابية 

ق SـR الكماليـة؛ ترجـع إ�ـ�  ت إ�ـ� وجـود فـر اسات أشا اسات ما ب'ن د و    كما يالحظ تباين نتائج الد ر ر ر
اسـ النـوع متغ'ـ& ادكـة ةركد اسـة خنيـصر) 2019(رد اسـة)2020(رود   Kallay & Mihoc(2021)رود

اسة اسـة Richardson&Gradisar )(2020رود ق RS الكمالية؛ ترجع إ�� النوع كد ر أو عدم وجود فر و
Sherry et al (2014) اســـة اســـة أبـــو Crocker et al (2018)ر ود ر أو النـــوع والتخـــصص كد

ق SـR الكمال) 2015(سليمة ق؛ وأو وجود فـر g، مـع عـدم وجـود فـر ويـة؛ ترجـع إ�ـ� التخـصص V?ـاد̈ي
اسة معوض  اسـة ) 2017(رترجع إ�� النوع كد ق RS الكمالية؛ ترجع إ�� العمـر كد رأو عدم وجود فر و

اسات لدحض )2018(الصادق وأحمد  ض يفتح الباب إلجراء مزOد من الد ر، وال شك أن !ذا التعا ر
ض   ر!ذا التعا

اسات تناو: را�Aو ا#hامس   :لت الثقة بالنفس و°عض املتغ0ات الديموجرافيةرد

اسـة الطـا�ي  ىإ�ـ� التعـرف عxـ� مــستو الثقـة بـالنفس لـدى طلبـة ?ليـة الq&بيـة SــR  )2007(ر    سـعت د
اóــgï والتعــرف عxــ� العالقــة SــR الثقــة بــالنفس وفقــا  ًجامعــة املوصــل وعالقyzــا بدافعيــة �نجــاز الد

ر
ٍطالب وطالبة اخت'ـ&وا بالطرOقـة ) 200(ت العينة من تNون). اGH|س، الصف، التخصص(ملتغ'&ات 

ىالطبقيـــة العـــشوائية وللتعــــرف عxـــ� الثقــــة بـــالنفس فقـــد أعــــدت الباحثـــة اســــت�يانا لقيـــاس مــــستو  ً

لقياس دافعية ) 2002لطيف، (الثقة بالنفس لدى طلبة ?لية الq&بية واستخدمت الباحثة مقياس 
gïـــóا ىة بمـــستو جيـــد مـــن الثقـــة بـــالنفس، وكـــذلك وجـــود وأظeـــرت النتـــائج تمتـــع الطلبـــ. ر�نجـــاز الد

ق معنوOة SـR الثقـة بـالنفس وفقـا  اgïó ولم تظeر فر ًعالقة ب'ن الثقة بالنفس ودافعية �نجاز الد و ر
  ).النوع، الصف، التخصص(ملتغ'&ات 

اســـــة ســـــراية      óـــــgï ) 2014(روحاولـــــت د رالكـــــشف عـــــن العالقـــــة بـــــ'ن الثقـــــة بـــــالنفس والتكيـــــف املد
ـــ&ين !مـــــا والدافعيـــــة لإل ــــدى تالميـــــذ الـــــسـنة الثالثــــــة ثـــــانو وفقـــــا ملتغ'ــ ًنجـــــاز لـ  التخــــــصص –النـــــوع (ي

gïóا اسة من) رالد س الثانوOة ) 854(رتNونت عينة الد !م بصفة عشوائية من املدا رطالبا تم اختيا ر ّ ً

قلــة، وقــد اســتخدم الباحــث  جر، مقيــاس التكيــف ربمدينــة و ومقيــاس الثقــة بــالنفس لـــ ســيد¢ي شــر
gïó إعداد  ىوجـود مـستو : ، وقد أسفرت النتائج عـنمقياس الدافعية لإلنجاز لـ !رم�� الباحثراملد

تباطيـــة دالـــة إحـــصائيا بـــ'ن الثقـــة  جـــود عالقـــة ا اســـة، و �مرتفـــع مـــن الثقـــة بـــالنفس لـــدى عينـــة الد ر ور
ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــ'ن الــــذ?و  جــــود فــــر óــــgï والدافعيــــة لإلنجــــاز، و ربــــالنفس والتكيــــف املد و و ر

ق ذات داللة إحصائية RS الثقة بالنفس؛ ترجع و�ناث RS الثق ، وجود فر وة بالنفس لصاH¤ الذ?و ر
g¨التخصص العل ¤Hإ�� متغ'& التخصص لصا.  

اســة  ى إ�ــ� الكــشف عــن مــستو الثقــة بــالنفس والدافعيــة للــتعلم لــدى Reddy(2014)ر    و!ــدفت د
اسـة ي بالواليـات املتحـدة SـR ضـوء متغ'ـ& العS.Vطلبة ?لية الq&بية بجامعة  رمـر والنـوع، وأجرOـت الد

ً طالبــــا وطالبـــة مـــن طلبــــة ?ليـــة الq&بيـــة، واســــتخدم الباحـــث اســـت�يان الثقــــة 250عxـــ� عينـــة قوامeـــا 

ّ ومقيــــــاس الدافعيــــــة للــــــتعلم الــــــذي تــــــم تطــــــوOره Basavanna(1975)بــــــالنفس الــــــذي قــــــام بتطــــــوOره 

نفس والدافعية ى وأسفرت النتائج عن وجود مستو متوسط من الثقة بالD E O Mohanبواسطة 
ق RS مستو الثقة بالنفس والدافعية للتعلم �عز ملتغ'& العمر والنوع يللتعلم وعدم وجود فر ى ى   .و
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اســـة  ق SـــR مـــستو الثقـــة بـــالنفس Fatma(2015)ر    وأجرOـــت د ى للكـــشف عمـــا إذا ?انـــت !نـــاك فـــر و
 –رOـــــف (ية املنطقـــــة الــــسكن)  إنــــاث-رذ?ـــــو(والتحــــصيل V?ـــــادي¨g لــــدى املـــــرا!ق'ن ترجــــع إ�ـــــ� النــــوع 

اســة )حـضر ر، وكــذلك الكـشف عــن العالقـة بــ'ن الثقــة بـالنفس والتحــصيل V?ـادي¨g، وأجرOــت الد
!م مـا بـ'ن 329 مـن �نـاث و671ٍمرا!ـق بواقـع 100عxـ�  ، وتراوحـت أعمـا ر مـن الـذ?و ً عامــا، 19-17ر

تــھ   واســتعان الباحــث بن�يجــة Rekha Guptaرواسـتخدم الباحــث مقيــاس الثقــة بــالنفس الــذي طو
ق SــR مــستو الثقــة  ىالطلبـة لتحديــد مــستو التحــصيل V?ـادي¨g، وأســفرت النتــائج عــن وجـود فــر وى
ربــالنفس لــدى املــرا!ق'ن؛ ترجــع إ�ــ� النــوع لــصاH¤ الــذ?و واملنطقــة الــسكنية لــصاH¤ ا�Hــضر، وعــدم 
ق SـR التحـصيل V?ـادي¨g؛ ترجــع  جـود فـر ق SـR التحـصيل V?ـادي¨g؛ ترجـع إ�ـ� النـوع، و ووجـود فـر و و

ــــ� جــــــود عالقــــــة إيجابيــــــة بــــــ'ن الثقــــــة بــــــالنفس والتحــــــصيل إ�ــ ــــصاH¤ ا�Hــــــضر، و و املنطقــــــة الــــــسكنة لــ
g¨ادي?V.  

اســــــة  ة التحــــــدث باللغــــــة Gurler(2015)ر    وتناولــــــت د ر طبيعــــــة العالقــــــة بــــــ'ن الثقــــــة بــــــالنفس ومeــــــا
�س اللغـــــة �نجل'�يـــــة، واللغـــــة �نجل'�يـــــة  ـــة لـــــدى طلبـــــة الـــــسنة التحـــــض'&ية تخـــــصص تـــــد ر�نجل'�يــ

ق RS مستو الثقة �عز إ�ـ� متغ'ـ& النـوع والتخـصص، وآدا ي�yا، والكشف عما إذا ?انت !ناك فر ى ى و
اســة عxــ�  ى أن6ــ� مــن طلبــة جامعــة أكــز الq&كيــة 54ً ذكــرا و23ً طالبــا وطالبــة  بواقــع 77روأجرOــت الد

�Oيـــة SــR خرOـــف عـــام  ات تد رممــن تلقـــوا دو واســـتخدم الباحــث اســـت�يانا قـــام بإعـــداده 2014/2015ر
ً

ق RS مستو الثقة؛ لقياس ة التحدث، وأسفرت النتائج عن وجود فر ى مستو الثقة بالنفس ومeا وى ر
ق SـــR مــــستو الثقـــة بــــالنفس؛ ترجـــع إ�ــــ�  ، وعــــدم وجـــود فــــر ىترجـــع إ�ـــ� متغ'ــــ& النـــوع لــــصاH¤ الـــذ?و و ر

  . التخصص

اســة  نــة �بــداع والثقــة بــالنفس لــدى الطلبــة Salari & Jenaabadi (2015)ر     وســعت د ر إ�ــ� مقا
ق RS �بداع والثقة بالنفس؛ ترجع إ��  واملو!وp'ن والعادي'ن وكذلك الكشف عما إذا ?انت !ناك فر

، إنــاث(النـوع  اســة عxــ� ) رذ?ــو طــالب وطالبــات الثانوOــة العامــة ً طالبـا وطالبــة مــن 386روأجرOــت الد
س الــشeداء واملـــدا س املوا!ــب املتم'ـــ�ة ومـــدا س اN�Hوميـــة ومـــدا ســـو SـــR املــدا رالــذين يد ر ر رس غ'ـــ& نر

ا!ـــدان الثانيـــة بـــإيران، واســـتخدم الباحثـــان مقيـــاس  س ا�Hاصـــة SـــR منطقـــة  زالeادفـــة للـــرpح واملـــدا ر
ّ واس�بانة الثقة بالنفس والgh تم Abedi)(1984ّ�بداع الذي تم ترجمتھ إ�� اللغة �يرانية بواسطة

ق SـــR مــستو �بـــداع والMoradiتطوOر!ــا بواســـطة  ى وأســـفرت النتـــائج عــن وجـــود فـــر ثقـــة بـــالنفس و
ق SـR مـستو الثقـة بـالنفس ترجـع إ�ـ�  نـة بالعـادي'ن، وعـدم وجـود فـر ىلصاH¤ الطلبـة املو!ـوp'ن مقا و ر

  ). إناث–رذ?و ( النوع 

اســة الكف'ــ&  ي    و!ــدفت د ىإ�ــ� الكــشف عــن مــستو الثقــة بــالنفس لــدى طالبــات جامعــة  )2017(ر
ق ذات داللــــة SــــR مــــس ىتو الثقــــة بــــالنفس لــــدى وحائــــل، وكــــذلك الكــــشف عمــــا إذا ?انــــت !نــــاك فــــر

يالطالبـــــات �عــــــز ملتغ'ــــــ& العمـــــر  اســــــة عxـــــ� –ى ــــف 802ر التخــــــصص، أجرOــــــت الد  طالبــــــة مــــــن مختلــ
ـــة، علــــم الــــنفس، الثقافـــــة �ســــالمية(التخصــــصات SــــR اGHامعــــة  !م ) طـــــب، !ندسـ ـــم اختيـــــا روقــــد تـ ّ

، وأسـفرت )1996(بطرOقة عشوائية واسـتخدمت الباحثـة مقيـاس الثقـة بـالنفس لفـرج والقواسـمة 
ق  والنتـائج عـن وجـود مـستو مــنخفض مـن الثقـة بـالنفس لـدى طالبــات اGHامعـة، وعـدم وجـود فــر ى

  .يذات داللة إحصائية RS الثقة بالنفس؛ ترجع إ�� متغ'& العمر والتخصص

اســة     ى التعــرف عxـ� مــستو الثقــة بـالنفس والدافعيــة لــدى طلبــة Toktas&Bas(2019)روحاولـت د
 �xة والتعرف عOس الثانو ق SـR مـستو الثقـة بـالنفس والدافعيـة ترجـع راملدا ىما إذا ?انت !ناك فر و

ســة الثانوOــة، عمــر الرOاضــة، الفــرع الرOا#ــgï، الفئــة الرOاضــية)  إنــاث–رذ?ــو (إ�ــ� النــوع  . رونــوع املد
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 �xاسة ع س الثانوOة املشاركة RS املسابقات الرOاضية بواقع 856رأجرOت الد Oاضيا من طلبة املدا ر  �ر

ة البيانـــات ال»�ـــصية ومقيـــاس الثقـــة بـــالنفس 522 أن6ــ� و334 ر ذكـــرا، واســـتخدم الباحثـــان اســـتما ً

 pelletier etّ ومقياس الدافعية والذي تم تطوOره بواسطة Akin(2007)ّوالذي تم تطوOره بواسطة 
al (1995) جـــود و وقــد أســفرت النتـــائج عــن وجــود عالقـــة إيجابيــة بــ'ن الثقـــة بــالنفس والدافعيــة و

ق SــــR مــــستو ا ىفـــر ســــة الثانوOــــة والفــــرع و رلثقــــة بـــالنفس؛ ترجــــع إ�ــــ� النــــوع لــــصاH¤ الـــذ?و ونــــوع املد ر
ق RS مستو الثقة بـالنفس؛ ترجـع إ�ـ� عمـر الرOاضـية والفئـة الرOاضـية،  ىالرOا#gï، وعدم وجود فر و
ســـــة  ـــ� النـــــوع، نـــــوع املد جيـــــة؛ يرجـــــع إ�ــ ق SـــــR مـــــستو الدافعيـــــة الداخليـــــة وا�Hا ـــدم وجـــــود فـــــر روعــ ر ى و

   . Oا#gï، الفرع الرOا#gï، والفئة الرOاضيةالثانوOة، العمر الر

اســة الع�ـ�      يوفحـصت د تباطيــة بـ'ن الثقــة بــالنفس وقلـق �متحــان وت>ونــت ) 2020(ر رالعالقــة �
مفــردة مـن طلبــة وطالبـات الــصف ا�Hـادي عــشر والثـا¢ي عــشر، واســتخدم ) 436(عينـة البحــث مـن 

) سـ�يلب'&جر(قلـق �متحـان مـن وضـع الباحـث مقيـاس الثقـة بـالنفس مـن إعـداد الباحـث، ومقيـاس 
تباطيــة ســالبة بــ'ن الثقــة بــالنفس  اســة عــن وجــود عالقــة ا رترجمــة دمحم الطيــب، وأســفرت نتــائج الد ر
ق جو!رOــة بــ'ن الــذ?و و�نــاث SــR الثقــة بــالنفس، وکــشفت نتــائج  روقلــق �متحــان وعــدم وجــود فــر و

ق جو!رOة دالة لصاH¤ عينة الذ?و RS قلق � اسة عن فر رالد و اسة ر رمتحان، کما أسفرت نتائج الد
ق جو!رOـــة دالـــة لـــصاH¤ العينـــة Vک�ـــ& عمـــرا SـــR متغ'ـــ& الثقـــة بـــالنفس، وانyzـــت النتـــائج إ�ـــ�  ًعـــن فـــر و
ق ذات داللة إحصائية ب'ن مستوOات قلق �متحان حيـث حـصل مـنخفض قلـق �متحـان عxـ�  وفر

 �متحـان املرتفـع حــصلوا يمتوسـط مرتفـع SــR الثقـة بـالنفس والعکــس بـالعکس �ـ�يح أن ذو قلــق
جات منخفضة RS الثقة بالنفس   .رع�x د

 gاسـة الـدمي� ىإ�ـ� التعـرف عxـ� مـستو الثقـة بـالنفس لـدى طلبـة ?ليـة الq&بيــة ) 2020(ر    و!ـدفت د
اســة مــن ). التخــصص، والنــوع(SــR جامعــة ذمــار وعالقyzــا بــبعض املتغ'ــ&ات  ) 214(رتNونــت عينــة الد

ىلعلميــة و�¢ــسانية SــR ?ليــة الq&بيــة مــن اGH|ــس'ن املــستو الرا1ــع، ًطالبــا وطالبــة مــن التخصــصات ا
 g¨ادي?V قة الطبقية العشوائية، واستخدم الباحث مقياس الثقة بالنفسOإعـداد (اخت'&وا بالطر

ـــة) الباحــــث ه : (واملتمثــــل باأل1عــــاد �تيــ ـــgï، وا!تمامــــھ بظeـــــو اóـ ـــ� الــــنفس، وتفوقـــــھ الد ر�عتمــــاد عxـ ر
ـــا�RاGHــــس¨g، وتواصــــلھ �جت ىأظeــــرت النتــــائج أن الطلبـــــة يتمتعــــو بمــــستو مرتفــــع مــــن الثقـــــة ). مـ ن

ق معنوOــة وفقــا ملتغ'ــ&  ًبــالنفس، بiنمــا ال توجــد فــر ق وفقــا ملتغ'ــ& ) التخــصص(و جــود فــر ًو و ) النــوع(و
  .رلصاH¤ الذ?و

ي      اســــة حمــــو روحاولــــت د ىالتعــــرف عxــــ� مــــستو الثقــــة بــــالنفس لــــدى الطلبــــة املو!ــــوp'ن ) 2020(ر
RــS ساســية العليــا مــن �موســيقياV اســة مــن طلبــة املرحلــة ر ضــوء 1عــض املتغ'ــ&ات، تNونــت عينــة الد

ـــيقية اGHماعيــــة والفرديــــة، SــــR  �الطلبــــة املو!ــــوp'ن موســــيقيا SــــR جميــــع املــــسابقات املوسـ  وامللتحقــــ'ن 
س التا1عــة ملديرOــة الq&بيــة والتعلـيم  pــد، والبــالغ عــدد!م / راملـدا  ًطالبــا) 97(رب�ــg عبيــد SــR محافظـة أ

ــــصدية !م بالطرOقــــــة القــ ــــم اختيــــــا روطالبــــــة، والــــــذين تــ ّ . ،Rــــــxالوصــــــفي التحلي ـــــن7 ــــم اســــــتخدام املـ ّوتــ

اســة إ�ــ� ت نتــائج الد رومقيــاس الثقــة بــالنفس مــن إعــداد الباحــث، وأشــا ى وجــود مــستو مرتفــع مــن :ر
ق ذات داللـة إحـصائية SـR مـستو  ىالثقة بالنفس لدى الطلبة املو!وp'ن موسيقيا، عدم وجـود فـر و �

ق ذات داللـــة الث وقـــة بـــالنفس لـــدى الطلبـــة املو!ـــوp'ن موســـيقيا �عـــز ألثـــر النـــوع، وعـــدم وجـــود فـــر ى �

ىإحصائية RS مستو الثقة بالنفس لدى الطلبة املو!وp'ن موسيقيا �عز ألثر التحصيل   .�ى

اســـة  اســـة Iihan&Bardakci(2020)ر    وســـعت د ر إ�ـــ� معرفـــة مـــستو الثقـــة بـــالنفس، وأجرOـــت الد ى
ا مــــن طلبـــة اGHامعــــة املـــشارك'ن SــــV R¢ـــشطة البدنيــــة وغ'ـــ& املــــشارك'ن SـــV R¢ــــشطة ً طالبـــ381عxـــ� 
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تفـــاع Akin(2007)البدنيــة، واســـتخدم الباحثــان مقيـــاس الثقــة بـــالنفس لـــ ر، وأســـفرت النتــائج عـــن ا
 RـــــS ـــ& املــــشارك'ن نــــة 1غ'ـ SــــV R¢ــــشطة البدنيـــــة مقا رمــــستو الثقــــة بــــالنفس لــــدى الطلبـــــة املــــشارك'ن  ى

ق RS مستو الثقة بالنفس؛ ترجع إ�� النوعV¢شطة البدني ىة، باإلضافة إ�� عدم وجود فر   .و

اســة حميــد وآخــرOن  إ�ــ� الكــشف عــن العالقــة بــ'ن القابليــة للتعــاطف والثقــة ) 2021(ر    و!ــدفت د
ـــR ضــــوء متغ'ــــ&  ـــة Sـ ، ومــــن أجــــل تحقيــــق أ!ـــــداف )النــــوع، التخــــصص(يبــــالنفس لــــدى طلبــــة اGHامعـ

ســة ا�Hاليــة قــام البــاحثو نالدا ن، كمــا قــام البــاحثو كــذلك ب�نــاء ف ب�نــاء مقيــاس القابليــة للتعــاطر
ســة Vساســية ، وقــد بلغــت عينــة الدا رمقيــاس الثقــة بــالنفس عxــ� وفــق �عرOــف !ــو ولنــدز ي ) 400(ل

gïـــــóا ســـــة الـــــصباحية للعـــــام الد رطالـــــب وطالبـــــة مـــــن جامعـــــة ديـــــا�� للدا ر ـــد تـــــم  )2020 - 2019(ٍ ّ، وقــ

!م وفـــق الطرOقـــة الطبقيـــة العـــشو ، وأســـفرت النتـــائج عـــن راختيـــا �ـــع امل�ـــساو يائية ذات التو تمتـــع ز
اســة بمــستو مرتفــع مــن الثقــة بـــالنفس والقابليــة للتعــاطف، وجــود عالقــة إيجابيــة بـــ'ن  ىعينــة الد ر
 ، ق RS الثقة بالنفس؛ ترجع إ�� النوع لصاH¤ الذ?و جود فر رالثقة بالنفس والقابلية للتعاطف، و و و

ق RS القابلية للتعاطف تب جود فر وو   . ًعا ملتغ'& التخصص لصاH¤ التخصص �¢سا¢يو

  : ر�عقيب عde ا�Aو ا#hامس

اسة مستو الثقة    اسات !ذا ا�ªو RS أ!دافeا حيث سعت إ�� د ى ت�شابھ الغالبية العظ¨� من د ر رر
تباطيــة  اسـات � ربـالنفس SـR ضــوء 1عـض املتغ'ــ&ات الديموجرافيـة واقتـصر الــبعض �خـر عxــ� الد ر

قة ، ولم تت اسة تأث'& املتغ'&ات الديموجرافية رالفا اسة مyøم إ�� د رطر أي د ر ?ـالعمر والنـوع ونـوع ( ق
ا ) عمليــة / نظرOـة ( الNليـة  كمتغ'ـ&ات معدلـة SــR طبيعـة العالقـة بــ'ن متغ'ـ&ات البحـث ا�Hــا�R و!ـو مــ

دفع الباحثتان إلجراء مثل !ذا البحث ، وpالرغم من التباين الوا¬¤ G� RSـم العينـات وتنوعeـا مـا 
اسـات اقتـصرت عxـ�  رب'ن عينات صغ'&ة ومتوسطة وكب'&ة اG8Hم ، إال أن الغالبية العظ¨� من الد

اسـة الع�ـ� يطلبـة اGHامعـة عـدا د اسـة) 2020(ر  والhـg أجرOـت عxــ� Salari &Jenaabadi (2015)رود
اسات أجرOت ع�x الطلبة العادي' ن رطلبة املرحلة الثانوOة، كما يالحظ أن الغالبية العظ¨� من الد

اســـة اســـة Salari&Jenaabadi (2015)رعــدا د ر والhـــg أجرOــت عxـــ� الطلبـــة العــادي'ن واملو!ـــوp'ن، ود
ي �والgh أجرOت ع�x الطلبة املو!وp'ن موسيقيا ، و!و ما دفع الباحثتان الختيار عينة ) 2020(رحمو

صــة بقيـــاس البحــث ا�Hــا�R إلجــراء البحــث علyúــا ، ونظــرا لعــدم اتفــاق بــ'ن البــاحث'ن عxــ� Vداة ا�Hا
الثقة بالنفس فNل باحث استعان أو صمم Vداة ا�Hاصة بھ والgh ت�ناسب مع طبيعة العينة و!ـو 
مــا جعــل الباحثتــان تقومــان بتــصميم أداة لقيــاس الثقــة بــالنفس ت�ناســب مــع طبيعــة عينــة البحــث 

ت إ�ـ� وجـود فـر اسـات أشـا اســات فـبعض الد ض SـR نتـائج الد را�Hـا�R ، وكمـا تبـ'ن وجـود �عـا ر ر وق SــR ر
اســـة ســراية اســـة ) 2014(رالثقــة؛ ترجـــع إ�ــ� النـــوع كد ي والع�ـــ� Salari & Jenaabadi (2015)رود

ق SـــR الثقـــة؛ ترجـــع إ�ـــ� النـــوع، أو التخـــصص، أو ) 2020( ووالـــبعض �خـــر أشـــار إ�ـــ� عـــدم وجـــود فـــر
ــــــا�ي ــــــــــة الطـــــــ اســـ ــــــــر كد ـــ ــــــ&) 2014(رالعمــ ـــــــة الكف'ـــــــ اســــــ يود ـــــة ) 2017(ر اســــــــ  Reddy (2014)رود

اســـة يوGuler(2015)رود اســـة حمـــو رد اســـة) 2020(ر  والـــبعض الثالـــث Iihan&Bardakci(2020)رود
اســة  ق ترجـع إ�ــ� النــوع كد جــود فــر ق SــR الثقـة؛ ترجــع إ�ــ� التخـصص، و رأشـار إ�ــ� عــدم وجـود فــر و و و

 gض ) 2020(الدمي� اسات لدحض !ذا التعا رمما يفتح الباب إلجراء املزOد من الد   .ر
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اسات تناولت إعاقة ا: را�Aو السادس   :لذات و°عض املتغ0ات الديموجرافيةرد

ـــــة  اســـ ـــــت د ـــــــة Leondari&Gonida(2007)ر    حاولـــ ــــذات V?اديميـ ـــ'ن إعاقــــــــة الــــ ــ  فحــــــــص العالقــــــــة بـــ
ــــداف �نجـــــاز وV!ـــــداف �جتماعيـــــة والعواقـــــب املـــــستقبلية لالســـــتخدام املبلـــــغ عنـــــھ  وتوجeـــــات أ!ـ

ق RS إ عاقة الذات؛ ترجع إ�ـ� النـوع والسq&اتيجية إعاقة الذات وكذلك معرفة ما إذا ?انت !ناك فر
gïــóا اســة عxــ� . رأو الــصف الد س �بتدائيــة واملتوســطة، 702رأجرOــت الد ر مــشار?ا مــن طــالب املــدا

ً

ــــرا، ) 368(والثانوOـــــة والعليـــــا بواقـــــع  أن6ـــــ� واســـــتخدم الباحثـــــان مقيـــــاس إعاقـــــة الـــــذات لـــــــ ) 334(ًذكـ
Midgley et al (1996) ومقيـــاس إعاقـــة الـــذات لــــ Urdan&Midgley(2001) ومقيـــاس التوجـــھ 

 Miller et al ومقيــاس V!ــداف �جتماعيــة لـــ PalsMidgleg et al (1998)أل!ــداف �نجــاز لـــ 
(1996) gïóا ق RS إعاقة الذات ترجع إ�� النوع أو الصف الد ر، وأسفرت النتائج عن عدم وجود فر و

ضاء � تباط موجب ب'ن إعاقة الذات والتوجھ أل!داف �نجاز وإ جود ا رو ر خرOن، وأظeرت النتائج و
عن إسeام أ!داف تجنب Vداء كمتغ'& وسـيط SـR العالقـة بـ'ن إعاقـة الـذات وتحـصيل الرOاضـيات 

س الثانوOة   . رRS املدا

اسة مفضل وسليمان  اسة متعمة، ) 2011(ر    و!دفت د رإ�� التعرف ع�x إعاقة الذات من خالل د
اسـة عxـ�  ٍطالـب مـن ) 100( ?ليـة الq&بيـة بأسـوان بواقـع ٍطالـب وطالبـة مـن طلبـة) 200(روأجرOـت الد

واستخدم الباحثان . طالبة من طالبات الفرقة Vو�� والرا1عة) 100(طالب الفرقة Vو�� والرا1عة و
ة ا�ªتصرة �عرOـب البـاحث'ن ومقيـاس بقـع  راملن7 �م�&يقي �?لي|يNي ومقياس إعاقة الذات الصو

شاخ، وأس ق ذات داللة إحـصائية بـ'ن وا��H& الذي أعده !رمان  ر وفرت النتائج عن عدم وجود فر
جــــات إعاقــــة الــــذات لــــدى الــــذ?و و�نــــاث، وكــــذلك أيــــضا بــــ'ن طــــالب الفرقــــة Vو�ــــ�  ًمتوســــطات د ر ر
اسة �?لي|يكية أن ا�Hالة لد�yا مستو متد¢ي من إعاقة الذات،  ىوالyøائية، كما أسفرت نتائج الد ر

!ا ة عxــــ� اســـتخدام مــــصاد رولـــد�yا القــــد ة عقليــــة ر ر الداخليــــة ملواجeـــة املواقــــف الــــصعبة ولـــد�yا قــــد
Oـــة  ة عxــ� ر ة عxــ� إنتــاج أفNــار بقــدر متوســـط ولــد�yا القــد ؤمتوســطة، باإلضــافة إ�ــ� أن لــد�yا القـــد ر ر

Rل غ'& واق�Nالعالم 1ش .  

اسـة  ر إ�ـ� معرفـة دو تقـدير الـذات وا�Hـوف مـن التقيـيم Sarwaat & Frasat (2014  (ر    وسـعت د
ق بـ'ن اGH|ــس'ن SـR إعاقــة الــذات لـدى طلبــة جامعـة �yــاء الـدين زكرOــا SــR الـسل×g في ومــا يتعلـق بــالفر

اســــة مــــن . الباكــــستان ـــا مــــyøم 219رتNونــــت عينــــة الد �طالبــــا جامعيـ أن6ــــ� تqــــ&اوح ) 117(ًذكــــرا و) 102(ً
!م بــ'ن  اســة ثالثــة اســت�يانات لقيــاس إعاقــة الــذات وتقــدير الــذات ) 60-20(رأعمــا راســتخدمت الد

ق ذات داللـة إحـصائية SـR إعاقـة الـذات .  من التقييم السل×gوا�Hوف وأظeرت النتائج أن !ناك فر
، كمـــا بي|ـــت النتـــائج وجـــود عالقـــة إيجابيـــة بـــ'ن اســـتخدام إعاقـــة  ر�عـــز ملتغ'ـــ& النـــوع لـــصاH¤ الـــذ?و ى
ق ذات داللـــــة  ـــود فـــــر ت النتـــــائج وجــ والـــــذات وتقـــــدير الـــــذات وا�Hـــــوف مـــــن التقيـــــيم الـــــسل×g، وأشـــــا ر

RـــS ـــرت النتـــائج أيـــضا أن الـــذ?و إحـــصائيةeوأظ ، ر تقـــدير الـــذات �عـــز ملتغ'ـــ& النـــوع لـــصاH¤ الـــذ?و ًر ى
  .لد�yم خوف من التقييم السل×g أك§& من �ناث

اســةSchwinger et al (2014)  العالقـة بـ'ن إعاقــة الـذات V?اديميـة والتحــصيل    ر     وفحـصت د
اســـة بحثـــت الع) V)36?ـــادي¨g مـــن خـــالل مراجعـــة نتـــائج  القـــة مـــا بـــ'ن إعاقـــة الـــذات V?اديميــــة رد

اســـــة عxـــــ� عينـــــات مـــــستقلة مجموعeـــــا اóـــــgï، أجرOـــــت تلـــــك الد روالتحـــــصيل الد مـــــن الطلبـــــة 25550ر
وpــا وأســq&اليا اGHامعـة س الواليـات املتحــدة وأو س تــم انتقـاؤ!م مــن جامعــات ومــدا روالطلبــة املــدا ر . ّر

ــــ اســـــات أن !نـــــاك عالقـــــة ســـــالبة بـ ـــائج SـــــR تلـــــك الد ت أغلـــــب النتــ رأشـــــا 'ن إعاقـــــة الـــــذات وتحـــــصيل ر
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س، كمــا ســـات أن مــستو إعاقــة الـــذات لــدى الـــذ?و  رالرOاضــيات SــR املـــدا ربي|ــت نتـــائج 1عــض الدا ى ر
  .  �ناثىأع�x من مستو إعاقة الذات لدى

 g×ــدي�Hاســة جعــيص وا جــات طــالب ) 2015(ر     وحاولـت د ق بــ'ن متوســطات د رالكــشف عـن الفــر و
لت SـــR التفـــاؤ �ســq&اتيRA، وال�ـــشاؤم الـــدفا�R وجـــودة  الـــذا–اGHامعــة مرتف�ـــR ومنخفـــ!gï إعاقــة 

جــات طــالب اGHامعــة SــR إعاقــة  را�Hيــاة، والفــر بــ'ن متوســطي د ى الــذات �عــز للنــوع، والتخــصص -ق
اgïó، ومنطقة السكن والتفاعـل بيـyøم، والتحقـق مـن �ـ�ة النمـوذج �حـصا�ي املقqـ&ح إلعاقـة  رالد

 ال�ــــشاؤم الــــدفا�R وجــــودة ا�Hيــــاة، وأجرOــــت –يRA ل الـــذات كمتغ'ــــ& وســــيط بــــ'ن التفــــاؤ �ســــq&ات–
اســـــة عxـــــ�  ــــاس إعاقـــــة الـــــذات، ومقيـــــاس جـــــودة 358رالد ً طالبـــــا وطالبـــــة، واســـــتخدم الباحثـــــان مقيـ

اســة عــن وجــود فــر  قومقيـاس ال�ــشاؤم الــدفا�R ومقيــاس التفــاؤ �ســq&اتيRA، وأسـفرت نتــائج الد رل
جــــات منخفــــ!gï ومرتف�ــــR إعاقــــ ردال إحــــصائيا بــــ'ن متوســــطي د  الــــذات SــــR جــــودة ا�Hيــــاة كNــــل –ة �

 Rيدة، والتفك'ـ& العقال¢ـي والـشعو باالسـتقالل و�تـزان �نفعـا�GHروأ1عاد!ا العالقات �جتماعية ا
 gï!اتجاه منخفـ RS RAاتي&qوأ1عاده، ومقياس التفاؤ �س Rم الذات، ومقياس ال�شاؤم الدفا�eلوف

ق SــR إعاقــة الــذات �عــز ىإعاقــة الــذات، وعــدم وجــود فــر النــوع، :  لــبعض املتغ'ــ&ات الديموجرافيــةو
والتخــصص، ومنطقــة الــسكن، والتفاعــل بيــyøم،  كمــا أظeــرت نتــائج تحليــل املــسار مؤشــرات حــسن 
مطابقة للنموذج املقq&ح؛ وpتحليل التوسط لنموذج املعادلة البنائية الyøا�ي بطرOقة توليد العينات 

لقـة بـ'ن التفـاؤ �سـq&اتيRA وال�ـشاؤم الـدفا�R املتتا�R اتù¤ أن متغ'ـ& إعاقـة الـذات يتوسـط العال
  . وجودة ا�Hياة لدى طالب اGHامعة

اســــة  ّ  دو ?ــــل مــــن النــــوع وتقـــدير الــــذات وال�ــــسوOف وقلــــق �ختبــــار Funda(2015)ر    وفحـــصت د ر
اســــة عxــــ� عينـــة بلــــغ قوامeــــا  أن6ــــ� ) 404(روالـــشفقة بالــــذات SــــR الت|بـــؤ بإعاقــــة الــــذات، وأجرOـــت الد

ـــ ًذكــرا ) 379(و  ومقيــاس Jones &Rohodewalt(1982)واســتخدم الباحــث مقيــاس إعاقــة الــذات لـ
ـــق Turckman (1991) ومقيـــــاس ال�ــــسوOف لــــــ Rosenberg(1965)تقــــدير الـــــذات لـــــ   ومقيـــــاس قلــ

، وقد أسفرت النتائج عن Neff(2003) ومقياس الشفقة بالذات لــ �Pekrun et al (2002)ختبار لـ 
وإعاقــة الـــذات، ) تقـــدير الــذات وال�ـــسوOف، والقلــق والــشفقة بالـــذات(ّبـــ'ن ?ــل مــن  وجــود عالقــة

ق RS إعاقة الذات؛ ترجع إ�� النوع لصاH¤ الطالبات وخاصة RS 1عد �عاقـة الـسلوكية،  جود فر ُو و و
مـن % 61باإلضافة إ�� إسـeام جميـع املتغ'ـ&ات SـR الت|بـؤ بإعاقـة الـذات حيـث تفـسر !ـذه املتغ'ـ&ات 

  .لذاتيةالتباين RS �عاقة ا

اســـة   إ�ـــ� معرفــة العالقـــة بـــ'ن ال�ــشو!ات املعرفيـــة وإعاقـــة الـــذات Yavuzer (2015(ر    و!ــدفت د
اســة مــن ًطالبــا مــن طــالب ) 186(طالبــة،) 321(ًطالبــا بواقــع) 507(روتقــدير الــذات تNونــت عينــة الد

!م مـا بـ'ن اي SـR تركيـا، وتq&واحـت أعمـا رجامعة نيجدة وجامعـة اكـسا تخدمت واسـ. ًعامـا) 29 -18(ر
ودواليت ومقياس ال�شو!ات املعرفية لب'&ير ومقياس تقدير  رالباحثة مقياس إعاقة الذات GHو و ن

ن�&ج أظeرت النتائج أن الطالبات �ستخدمن إعاقة الذات أك§& من الطالب، كمـا بي|ـت . وزالذات لر
دير الذات وتؤدى }yدد تق) نقد الذا�ى، واللوم الذا�ي، واليأس(النتائج أن أ1عاد ال�شو!ات املعرفية

اســـة أن العالقـــة بـــ'ن ال�ـــشو!ات املعرفيـــھ وإعاقـــة  ت نتـــائج الد رإ�ـــ� امليـــل إلعاقـــة الـــذات، كمـــا أشـــا ر
الذات تؤثر ع�x تقدير الذات، فNلما ?ان !ناك مستوOات عالية من ال�شو!ات املعرفية؛ ?لما ?ان 

  .ّ!ناك ميل ا�� إعاقة الذات؛ مما يؤدي إ�� انخفاض تقدير الذات

اسـة      ق SـR إعاقـة الـذات V?اديميـة لـدى طـالب Litvinova et al (2015)روحاولـت د و معرفـة الفـر
 �xاسة ع ًطالبا وطالبة واستخدم ) 440(راGHامعة RS ضوء سما}yم ال»�صية والعمر، وأجرOت الد
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ـــاس العوامــــل ا�Hمــــسة لل»�ــــصية، ومقيــــاس إعاقــــة الــــذات، وأســــفرت النتــــائج عــــن  نالبــــاحثو مقيـ
تبـــــا ـــة الـــــذات V?اديميــــة وســـــمات ال»�ـــــصية املتمثلـــــة SـــــR روجــــود ا  –التوافـــــق (ط ســـــالب بـــــ'ن إعاقــ

ت )  �نفتاح ع�x التجرpة–الضم'&  تباط جز�ي، كمـا أشـا ربiنما مع العصابية فقد وجد أن !ذا � ر
ق RS إعاقة الذات V?اديمية ترجع إ�� العمر  .والنتائج إ�� عدم وجود فر

اســة      إ�ــ� إيجــاد العالقــة بــ'ن إعاقــة الــذات وحــساسية القلــق  Kalyon et al (2016)روسـعت د
اóـــgï والنــــوع ومـــستو التعلــــيم ك وال»�ـــصية ال�&جــــسية والتحـــصيل الد ىوالـــدعم �جتمـــا�R املــــد ر . ر

اسـة عxــ� عينـة مNونــھ مـن  ًذكــرا مــن ) 132(أن6ـ� و) 351(ًطالبــا وطالبـة مــyøم ) 483(رطبقـت !ــذه الد

اســــية اGHامعيــــة ومــــyøم اGHامعــــة V?اديميــــة التقنيــــة SــــR طر ن امللتحقــــ'ن جميــــع الــــسنوات الد رابــــز و
دواليــــــت  اســـــة مقيــــــاس إعاقـــــة الـــــذات لر اســــــات العليـــــا، اســـــتخدمت الد ومجموعـــــة مـــــن طلبـــــة الد ر ر
ن ومقيـــاس ال»�ـــصية ال�&جـــسية التـــاي ومقيـــاس الـــدعم  وومقيـــاس حـــساسية القلـــق لتـــايلو وآخـــر ر

ن�ئـــة إلعاقــة الـــذات، كمــا بـــ'ن النتـــائج أن أظeــرت النتـــائج أن حــساسية القلـــق مت. �جتمــا�R لزميـــت
ت النتـــائج أيــضا إ�ــ� أن !نــاك عالقـــة  g، وأشــا ً!نــاك عالقــة ســالبة بــ'ن الـــدعم �جتمــا�R وV?ــاد̈ي ر
ق  وســالبة بـــ'ن التحـــصيل V?ـــادي¨g و�عاقــة الذاتيـــة، وكـــشفت النتـــائج كــذلك عـــن عـــدم وجـــود فـــر

ق RS إعاقة الذات ما ىذات داللة إحصائية RS إعاقة الذات �عز ملتغ'& الن ووع، أما فيما يتعلق بالفر
تفاع مستو إعاقة الذات لدى  ت النتائج إ�� ا اسات العليا فقد أشا Oوس والد ىب'ن طلبة البNالو ر ر ر ر

اسات العليا نة بطلبة الد Oوس مقا رطلبة البNالو ر   .ر

اســـة  ن وغ'ـــ&   �ختالفـــات SــR اســـتخدام إعاقــة الـــذات لــدى الرOاضـــي'Prpa (2017)ر    وفحــصت د
، إناث) الرOاضي'ن، وكذلك الكشف عن العالقة ب'ن إعاقة الذات وسمات ال»�صية والنوع ) رذ?و

اسة من . وVداء مشار?ا مyøم ) 183(رتNونت عينة الد
ً

Oة صرpيا، ) 81(أن�6 و ) 102( رذكرا من جمeو ً

Oفاك وميq&وفيــك ومقيــ) PF+2(اسـتخدم الباحــث مقيــاس سـمات ال»�ــصية  اس رلNلوفيــك وسـيمد
Oفاك و?لوفيـــك) SH-17(إعاقـــة الـــذات  pـــا وســـيمد رلبا أظeـــرت النتـــائج أن ســـلوك إعاقـــة الـــذات ال . ر

ر الــزمن، كمــا بي|ــت النتــائج وجـــود عالقــة إيجابيــة بــ'ن إعاقــة الــذات وأ1عــاد ال»�ـــصية  ويتغ'ــ& بمــر
ق ذات داللـــــة إحـــــصائية SـــــR )العـــــصابية و�ن�ـــــساطية والـــــسلبية( ــــ� وجـــــود فـــــر ت النتـــــائج إ�ـ و، وأشـــــا ر

استخدام إعاقة الذات ب'ن الرOاضي'ن وغ'& الرOاضي'ن لصاH¤ غ'& الرOاضي'ن، كما أظeـرت النتـائج 
ق ذات داللة إحصائية RS إعاقة الذات تبعا ملتغ'& النوع ًعدم وجود فر   .و

Rxاسة وداعة وع إ�� التعرف ع�x إعاقة الذات لدى طلبة اGHامعة املس�نصرة، ) 2017(ر    وسعت د
ــــــرف ع ـــــذلك التعــ ـــاوكـــ ـــــ� مـــــ ـــــــوع  xــــ ـــــــ& النــ ــــ� متغ'ـ ـــع إ�ـــــ ــــ ـــــR إعاقــــــــة الـــــــــذات ترجـ ق Sـــ ــــر وإذا ?انـــــــــت !نــــــــاك فـــــ

اســـة عxـــ� )  إ¢ـــسا¢ي–عل¨ـــg(والتخــصص !م بالطرOقـــة ) 400(روأجرOــت الد رطالـــب وطالبــة تـــم اختيـــا ّ
ٍ

العشوائية الطبقية من طلبة اGHامعة املس�نصرة، واستخدم الباحثان مقياس إعاقة الذات الذي 
ىالنتـــائج عـــن تمتـــع الطلبـــة بمـــستو مرتفـــع مـــن إعاقـــة الـــذات ،وأســـفرت Jones&Rhodewaltأعـــده 

ق RS إعاقة الـذات ترجـع ملتغ'ـ& النـوع  اóـgï) إنـاث–رذ?ـو(ووعدم وجود فر  –عل¨ـg (روالتخـصص الد
  ).إ¢سا¢ي

اسـة  ر دو إنجـاز V!ـداف كمتغ'ـ& وسـيط SـR العالقـة بـ'ن et al Godarznaseri)(2017ر    وتناولت د
، إناث(النوع  اسة ع�x .  الذات V?اديميةوإعاقة) رذ?و ًطالبا وطالبة من طالب ) 320(روأجرOت الد

نواســتخدم البــاحثو مقيــاس إنجــاز V!ــداف ومقيــاس . طالبــة) 166(ًطالبــا، ) 154(اGHامعــة بواقــع 
ق SــR إعاقــة الــذات؛ ترجــع إ�ــ�  وإعاقــة الــذات مــن إعــداد البــاحث'ن، وأســفرت النتــائج عــن وجــود فــر
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نة بالطالبات �ناث، كما أسفرت النتائج عـن عـدم إسـeام متغ'ـ& النوع لصاH¤ الطالب ال رذ?و مقا ر
  .    إنجاز V!داف كمتغ'& وسيط RS العالقة ب'ن النوع وإعاقة الذات V?اديمية

اســـــة      حيـــــة، Eryucel(2018)رو!ـــــدفت د ــــة الر و إ�ـــــ� فحـــــص العالقـــــة بـــــ'ن إعاقـــــة الـــــذات والرفا!يـ
اسـة عxـ�  !م 80وًطالبـا ) 121(روأجرOـت الد ر طالبـة مـن طـالب جامعـة أكـدن'� بq&كيـا وتراوحـت أعمـا

ــــا بـــــــ'ن  ــــده ) 40-20(مـــ ـــــاس إعاقـــــــة الـــــــذات الـــــــذي أعـــ  Jones ًعامـــــــا واســـــــتخدم الباحـــــــث مقيــ
&Rohodewalt(1982) حيــة ووقــد تــرجم إ�ــ� اللغــة الq&كيــة بواســطة الباحــث ومقيــاس الرفا!يــة الر

ه  ود عالقـــة ســـالبة بـــ'ن إعاقـــة الـــذات ، وأســـفرت النتـــائج عـــن وجـــEksi&Kardas(2017)رالـــذي طـــو
ـــع إ�ـــــ� النــــوع، وإســـــeام  ق SــــR إعاقـــــة الــــذات والرفا!يـــــة؛ ترجـ حيــــة، وعـــــدم وجــــود فـــــر ووالرفا!يــــة الر و

حية RS الت|بؤ بإعاقة الذات   . والرفا!ية الر

اسـة       إ�ـ� استكـشاف العالقـة بـ'ن إعاقـة الـذات وفعاليـة الـذات، Atoum et al (2019)روسـعت د
ق SـR إعاقـة الـذات؛ ترجـع إ�ـ� النـوع، التخـصص و�نجـازوكذلك الكشف عما . و إذا ?انت !نـاك فـر

اســــــة عxــــــ�  !م بطرOقــــــة ) 793(رأجرOـــــت الد ــــم اختيــــــا ــــا وطالبــــــة مــــــن طلبـــــة جامعــــــة ال'&مــــــوك وتـ رطالبـ ّ ً

 ومقياس فعالية الذات Rhodewalt(1990)نعشوائية، واستخدم الباحثو مقياس إعاقة الذات لـ 
ـــة ?ـــــان ، وأســـــفAlmohsen(2006)لــــــ  ــــدى طلبـــــة اGHامعــ ــــذات لـ ــــن أن معـــــدل إعاقـــــة الـ ُرت النتـــــائج عـ

ق SـــR إعاقـــة  جـــود عالقـــة ســـلبية بـــ'ن إعاقـــة الـــذات وفعاليـــة الـــذات، وعـــدم وجـــود فـــر ومتوســطا، و و
ً

  .الذات؛ ترجع إ�� النوع والتخصص و�نجاز

اســــــة      óـــــــSahin&Goban(2020) gïروفحــــــصت د ـــاخ املد ـــــgï واملنـــ اóـ ـــــة بـــــــ'ن التحــــــصيل الد ر العالقـ ر
اســة عxــ�  ًطالبــا وطالبــة مــن ) 981(روســلوك إعاقــة الــذات وا�Hــصائص الديموجرافيــة، أجرOــت الد

ـ  óـgï لــ س الثانوOــة  بمدينـة وسـط كرمــان بq&كيـا، واســتخدم الباحثـان مقيـاس املنــاخ املد رطلبـة املـدا ر
Galik & Kurt(2010)ومقيـاس إعاقـة الـذات لـــ Jones&Rhodewalt(1982) ة ر باإلضـافة إ�ـ� اسـتما

óـــgï وســـلوك ا رملتغ'ـــ&ات  الديموجرافيـــة، وأســـفرت النتـــائج عـــن وجـــود عالقـــة ســـالبة بـــ'ن املنـــاخ املد
gïó داعم متمثل RS سلوكيات املعلم الداعمة واملوجeة  رإعاقة الذات؛ و!ذا �ع�g أن توافر مناخ مد

وجـود مع توفر بiئة �عليمية داعمة وآمنة؛ يؤدي إ�� عدم إظeار سلوكيات إعاقة الـذات، كمـا تبـ'ن 
جــود عالقـــة ســـالبة بـــ'ن ســـلوك إعاقـــة الـــذات  óـــgï والتحـــصيل V?ـــادي¨g، و وعالقــة بـــ'ن املنـــاخ املد ر
ق SـــــR إعاقـــــة الـــــذات؛ ترجـــــع إ�ـــــ� العمـــــر ونـــــوع  اóـــــgï، و�ـــــش'& النتـــــائج إ�ـــــ� وجـــــود فـــــر ووالتحـــــصيل الد ر

اسة، وا�Hالة �جتماعية و�قتصادية   .رالد

�ي      روأجـــر ا�Hــــا اســـة ملعرفــــة تــــأث'& ) 2021(ى إعاقـــة الــــذات وتوجeــــات V!ـــداف عxــــ� التحــــصيل رد
مــن )  طالبــة90ًطالبــا، 112(ً طالبــا وطالبــة V202?ــادي¨g لــدى طلبــة اGHامعــة، بلغــت عينــة البحــث 

اســــية  ، بNليــــات العلــــوم �¢ــــسانية والNليــــات العلميــــة) 8-3(راملــــستوOات الد . ىمــــن جامعــــة أم القــــر
!م مــــا ـــ'ن  روتqــــ&اوح أعمــــا ـــة ومقيـــــاس ّوتــــم . ًعامــــا) 25-21(بــ تطبيــــق مقيـــــاس إعاقــــة الــــذات V?اديميـ

اóــــgï وأ1عــــاد توجeــــات  تبــــاط بــــ'ن التحــــصيل الد ـــود ا رتوجeــــات V!ــــداف، وتوصــــلت النتــــائج إ�ــــ� وجـ ر
تبــاط موجبـة بــ'ن البعــد Vو 0.01ىV!ـداف عنــد مـستو ل GHميــع 1Vعـاد، ولكــن ?انــت معـامالت � ُ ر

تبـــاط بـــ'ن التحـــصيل والبعـــد الثــــا¢ي ، بiنمـــا )أ!ـــداف Vداء(والرا1ـــع ) أ!ـــداف �تقـــان( ُمعـــامالت � ر
?انـت سـالبة، بiنمـا ?انـت معامـل ) تجنـب العمـل(وا�Hامس ) تجنب �تقان(والثالث ) تجنب Vداء(

اóــgï والبعــد Vو والرا1ــع مــن توجeــات V!ــداف ســالبة  تبـاط بــ'ن إعاقــة الــذات والتحــصيل الد ل� ُ ر ر
تباط ب'ن إعاقة الـذات وpق ق . يـة أ1عـاد توجeـات V!ـداف موجبـةرومعامالت � وكمـا تبـ'ن وجـود فـر

ردالة إحصائيا ب'ن الذ?و و�ناث RS جميع متغ'&ات البحث ماعدا توجeات أ!داف Vداء أ!داف . "�
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ق لــصاH¤ �نــاث أمــا SــR البعــد الثــا¢ي " �تقــان ُوSــR التحــصيل V?ــادي¨g ?انــت الفــر " تجنــب Vداء"و
ق " تجنـب العمـل"ُوالبعد ا�Hـامس " قانتجنب �ت"ُوالبعد الثالث  ووأيـضا إعاقـة الـذات ?انـت الفـر ً

ق دالة إحصائيا بـ'ن التخصـصات �¢ـسانية والتخصـصات . رلصاH¤ الذ?و ت النتائج إ�� فر �وأشا و ر
جـــود تــــأث'&ات . ًالعلميـــة SـــR جميــــع توجeـــات V!ـــداف والتحــــصيل V?ـــادي¨g وأيـــضا إعاقــــة الـــذات وو

جeــات V!ــداف عxــ� التحــصيل V?ــادي¨g، كمــا أن إعاقــة الــذات تتوســط مباشــرة وغ'ــ& مباشــرة لتو
g¨ادي?V التحصيل �xداف ع!V اتeتأث'& توج.  

اسة     ر  فحص دو إعاقة الذات V?اديميـة والـتعلم الـذا�ي SـAzeem&Zubair(2021) Rروحاولت د
ق SـــR إعاقـــة الـــذات  V?اديميـــة والـــتعلم والتوجـــھ أل!ـــداف �نجـــاز، ومعرفـــة مـــا إذا ?انـــت !نـــاك فـــر

اسة )النوع، نوع التعليم، �عليم الوالدين( الذا�ي والتوجھ أل!داف �نجاز؛ ترجع إ�� ر، وأجرOت الد
س ا�Hاصــــة ) 280(ً طالبـــا مــــyøم 285 طالبــــة و265ً طالبــــا وطالبــــة بواقــــع 550عxـــ�  رمــــن طــــالب املــــدا

!م مـا بـ'ن ) 270(و س اN�Hوميـة وتراوحـت أعمـا رمن طالب املـدا ً عامـا، واسـتخدم الباحثـان 16-14ر

 واسـ�بانة اسـq&اتيجية التنظـيم الـذا�ي والhـJones &Rohodewalt(1982) gمقيـاس إعاقـة الـذات لــ 
ّواســ�بانة التوجــھ إلنجـاز V!ــداف والhــg تـم إعــداد!ا بواســطة Cleary & Platten (2013)أعـد!ا 

Elliot &Murayama(2008) اديميـــة تــرتبط ســـالبا  وقـــد أســفرت النتــائج عـــن أن إعاقــة الــذات?Vً

ق ذات داللة إحصائية RS إعاقة  جود فر وباسq&اتيجيات التعلم الذا�ي والتوجھ أل!داف �نجاز، و و
نــة  رالـذات V?اديميـة والـتعلم الـذا�ي والتوجـھ أل!ـداف �نجـاز؛ ترجـع إ�ـ� النـوع، لـصاH¤ �نـاث مقا

ــــع إ ـــة الذاتيـــــة؛ ترجـ ق SـــــR �عاقــ ــــر ، وكـــــذلك وجـــــود فـ وبالـــــذ?و ــــستو �علـــــيم الوالـــــدين لـــــصاH¤ ر ى�ـــــ� مـ
ـــة !ـــــم أقـــــل  س ا�Hاصـ ــا تبـــــ'ن أن الطـــــالب الــــذين التحقـــــوا باملـــــدا رمنخفــــ!gï املـــــستو التعلـــــيم، كمــ ى
س  نـة بطـالب املـدا رانخراطا RS سلوك إعاقـة الـذات وأك§ـ& تنظيمـا وتوجeـا نحـو إنجـاز V!ـداف مقا ر ً ً ً

  . اN�Hومية

  : ر�عقيب عde ا�Aو السادس

اسات !ذا ا�ªو والتباين الوا¬¤ RS أ!دافeا إال أ�yا لم ت�ناو دو املتغ'&ات  بالرغم من ك§&ة     ر د ل ر ر
كمتغ'ــــ&ات معدلــــة SــــR طبيعــــة العالقــــة بــــ'ن متغ'ــــ&ات ) العمــــر ، النــــوع، نــــوع الNليــــة ( الديموجرافيــــة

اســـات الhـــg أجرOـــت اقتـــصرت عxـــ� طلبـــة اGHامعـــة عـــدا  البحـــث ا�Hـــا�R ، كمـــا يالحـــظ أن رجميـــع الد
اسة  ولعل ذلك �عكس ان�شار   والgh أجرOت ع�x عينة من الرOاض'ن وغ'& الرOاض'نPrpa(2017)رد

نـــة ببـــا�� الفئـــات العمرOـــة ، ممـــا جعـــل الباحثتـــان تفـــضالن  رإعاقـــة الـــذات لـــدى طلبـــة اGHامعـــة مقا
اســات عxــ� مقيــاس  انتقــاء العينــة مــن طلبــة اGHامعــة ، وقــد تبــ'ن راعتمــاد الغالبيــة العظ¨ــ� مــن الد

ودوال رجـــو و يـــت لقيـــاس إعاقـــة الـــذات وقـــد اســـتفادت الباحثتـــان مـــن ذلـــك SـــR �ســـتعانة بـــھ عنـــد ن
تبــــ'ن وجــــود اختالفـــات وا¬ــــ�ة SــــR النتــــائج فقــــد تنوعــــت نتــــائج  إعـــداد مقيــــاس إعاقــــة الــــذات، كمــــا

ق SــــR إعاقــــة الــــذات؛ ترجــــع إ�ــــ� النــــوع، أو  ت إ�ــــ� عــــدم وجــــود فــــر اســــات أشــــا ـــ'ن د اســــات مــــا بـ والد ر ر ر
اســـة مفـــضل وســـلي اســـة جعـــيص وا�Hـــدي×� ) 2011(مانرالتخـــصص كد اســـة وداعـــة ) 2015(رود رود

Rـــxاســـة)2017(وع اســـة Eryucel(2018)رود �يAtoum et al (2019)ر ود اســـة ا�Hـــا ر ود ) 2021(ر
اســــــة  ـــ� النـــــوع كد ق SــــــR إعاقـــــة الــــــذات؛ ترجـــــع إ�ـــ ــــ� وجــــــود فـــــر ت إ�ـ ــــات أشــــــا اسـ رود ر  Funda(2015)ور

اســــة اســــةYavuzer(2015)رود اســــة  Godarznaser et al (2017)رود                  Azeem&Zubairر ود
اسة (2021 ق RS إعاقة الذات؛ ترجع إ�� العمر كد ت إ�� عدم وجود فر اسات أشا ر ود ر  Litvinovaور

et al (2015) اسـة ق؛ ترجـع إ�ـ� العمـر كد ر أو وجـود فـر  ، ممـا يفـتح البـاب Kalyon et al (2016)و
ض  اسات لدحض !ذا التعا رإلجراء مزOد من الد   .ر
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اسات السابقة�عقي   :رب عام عde الد

ت إ�ـــ� وجــود عالقـــة      اســـات أشــا اســـات فــبعض الد ض وتنــاقض SـــR نتــائج الد ريالحــظ وجــود �عـــا ر ر ر
اسـة  والـبعض �خــر  Stewart&Walker(2014)رموجبـة بـ'ن الكماليـة العـصابية وإعاقــة الـذات كد

اســة  شــار إ�ـــ� وجــود تـــأث'& ، والــبعض الثالـــث أStrumblel(2014)رأشــار إ�ــ� وجـــود عالقــة ســـالبة كد
اســة نـــزار وعبــد ا�ªـــسن وكـــذلك ) 2017(رمباشــر للكماليـــة ومــصدر الـــضبط عxــ� إعاقـــة الـــذات كد

ًوأيـضا مـع 1عـض املتغ'ـ&ات الديموجرافيـة ) الثقـة بـالنفس وإعاقـة الـذات(ا�Hال مع بقيـة املتغ'ـ&ات 

العمر، النوع، نوع الNلية(
ّ

ق RS الكم)  ت إ�� وجود فر اسات أشا وفبعض الد ر الية العصابية والثقة ر
ادكـة  اسـة د ربالنفس وإعاقـة الـذات كد اسـة خنيـصر ) 2019(ر اسـة الع�ـ� ) 2020(رود ىود ) 2020(ر

اسـة  اســة أبوســليمة Azeem&Zubair(2021) رود ق كد ر والــبعض �خــر أشــار إ�ــ� عــدم وجــود فــر و
)2015(  

اسة ى Crocker et al) (2018ر ود اسة حمو ر ود �ى ) 2020(ر اسة ا�Hا رود   ).2021(ر

ّ    يالحظ أن تناو املتغ'&ات الديموجرافية مع متغ'&ات البحث ?انت مع ?ل متغ'& بمفرده فلم �ع§&  ل
اسة قد جمعت ب'ن متغ'&ات البحث واملتغ'ـ&ات الديموجرافيـة الhـg تـم تناولeـا  ّالباحثتان ع�x أي د ر

قة لم تتطر إ�� معرفة  اسات فا اسات ?انت د اسة واحدة، كما أن الد قRS د ر ر ر التـأث'& الـذي يحدثـھ ر
ّاملتغ'& املعدل RS طبيعة العالقـة بـ'ن متغ'ـ&ات البحـث؛ ممـا يمeـد الطرOـق إلجـراء مثـل !ـذا البحـث، 

اسات السابقة الباب كذلك إلجراء بحث جديد لدحض  ض والتناقض RS نتائج الد ركما يفتح التعا ر
ض   .ر!ذا التعا

اسـات تناولـت العالقـة بـ'ن الكما ليـة وإعاقـة الـذات أو تناولـت الثقـة بـالنفس ر    بالرغم من وجود د
 RــS اســات �ــع د روالكماليـة، أو الثقــة بــالنفس وإعاقــة الـذات، إال أن البــاحثت'ن لــم �ع§ــ&ا سـو عxــ� أ ر ى

RS جن�ية متمثلةVية وpئة العرiالعالقة ب'ن الكمالية : الب RS رتناو دو إعاقة الذات كمتغ'& وسيط ل
Oــادة أعــراض اضــط ررابات V?ــل وقمــع VفNــار، أو دو فعاليــة الــذات كمتغ'ــ& زوالوجــدان الــسالب و

روسيط RS العالقة ب'ن تقدير الذات وإعاقة الذات، أو دو الثقة بالنفس كمتغ'& وسيط RS العالقة 
 RAاتي&qلبـــ'ن تقـــدير الـــذات وإعاقـــة الـــذات، أو دو إعاقـــة الـــذات كمتغ'ـــ& وســـيط بـــ'ن التفـــاؤ �ســـ ر

  .وال�شاؤم الدفا�R وجودة ا�Hياة

اسات الgh تناولت الكمالية تناولyzا مع إعاقة الذات فقط أو الثقة بالنفس فقط، و?انت  ر   إن الد
ّ

اسـات الhـg تـم ذكر!ـا لـم  تباطيـة والـبعض �خـر اتجـھ إ�ـ� النمذجـة، كمـا أن الد اسات ا 1ّعض الد ر ر ر
ة إجمالية RS نموذج واحد كما سiتم تناولھ RS !ذا الب رت�ناو !ذه املتغ'&ات بصو   . حثل

اسـة عرpيـة أو أجن�يـة تناولـت دو الثقـة بـالنفس ) RS حدود علمeمـا(لم �ع§& الباحثتان *  رعxـ� أي د ر
، إنـاث(ركمتغ'& وسيط RS العالقة ب'ن الكمالية العصابية إعاقة الذات أو دو العمـر والنـوع  ) رذ?ـو

ونــوع الNليــة 
ّ

لثقــة بــالنفس وإعاقـــة كمتغ'ــ&ات معدلــة SـــR العالقــة بــ'ن الكماليـــة وا) نظرOــة، علميـــة ( 
  .الذات

اسات عينات متنوعة من حيث العمر والعدد وpالرغم من أن البـاحثت'ن قـد اقتـصرت * رتناولت الد
اســـات عxــــ� فئـــة طلبــــة اGHامعـــة  اســـات والثقــــة -رأثنـــاء عرضــــeما للد ر باســــت�ناء ا�ªـــو ا�Hــــاص بالد ر
اســــات بــــھ  ربــــالنفس وإعاقــــة الــــذات؛ نظــــرا لقلــــة الد ـــاك 1عــــض –ً ـــات الhــــg ضــــمت  إال أن !نـ اسـ رالد

باإلضــافة إ�ــ� طلبــة اGHامعــة عينــات متنوعــة، وقــد اســتفادت الباحثتــان مــن !ــذا التنــوع SــR اختيــار 
  . �Gم عينة مناسب إلجراء البحث ا�Hا�R علyúا
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اسـات الــسابقة تقqــ&ح الباحثتـان !ــذه النمـاذج البنائيــة لتوضــيح  ر      وSـ� ضــوء �طـار النظــر والد ي
بــ'ن الكماليــة كمتغ'ـــ& مــستقل والثقــة بـــالنفس كمتغ'ــ& وســيط والعمـــر ) '&اتالتـــأث(مــسار العالقــات

ّكمتغ'ــ& معــدل وإعاقــة الــذات كمتغ'ــ& تــا1ع، وكــذلك توضــيح دو ?ــل مــن النــوع ر ونــوع ) إنــاث/ رذ?ــو( ُ
الNلية 

ّ
كمتغ'&ات معدلة RS طبيعة العالقة ب'ن الكمالية العصابية والثقة بالنفس ) عملية/نظرOة (

ُحيث �عد متغ'& الكمالية العصابية أحـد املتغ'ـ&ات الـذي يحمـل بـ'ن طياتـھ العديـد وإعاقة الذات، 

ىمن �ثار السلبية تؤثر RS مستو الثقـة بـالنفس وإعاقـة الـذات، باإلضـافة إ�ـ� تـأثره بـالعمر والنـوع 
ونوع الNلية  )  إناث–رذ?و (

ّ
اسات الgh تم إجراؤ!ا)  عملية–نظرOة ( ت �حصاءات والد ّحيث أشا ر  ر

ة م¥�وظــة لــدى طلبــة اGHامعــة؛ و!ــو مــا دفــع الباحثتــان  رإ�ــ� ان�ــشار الكماليــة وإعاقــة الــذات بــصو
  :إلجراء مثل !ذا البحث، وفيما يRx عرض للنماذج املقq&حة

                                 

  

  

                        

                                  

                           

  

  

  

  

  النموذج البنا´ي املق0Rح) 1(شZل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قم    النموذج البنا´ى املق0Rح) 2(رشZل 
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قم    النموذج البنا´ي املق0Rح) 3(رشZل 

ض البحث    :وفر

ض البحث    :Cالتا�gو   و�� ضوء ما سبق يمكن صياغة فر

ال توجد مطابقة جيدة ب'ن نموذج تحليل املسار املقq&ح وpيانات عينة البحث بال|سبة للعالقات - 1
) كمتغ'& وسيط(والعمر ) كمتغ'& وسيط(والثقة بالنفس ) كمتغ'& مستقل(الكمالية العصابية  ب'ن

  . عةمطابقة إجمالية مقبولة لدى طلبة اGHام بمؤشرات) كمتغ'& تا1ع(إعاقة الذات و

) إنــاث/ رذ?ــو (ال تختلــف العالقــة بــ'ن الكماليــة والثقــة بــالنفس وإعاقــة الــذات بــاختالف النــوع -2
 .ُكمتغ'& معدل لدى طلبة اGHامعة

ال تختلــف العالقــة بـــ'ن الكماليــة والثقــة بـــالنفس وإعاقــة الــذات بـــاختالف نــوع الNليــة -3
ّ

/ نظرOـــة (
  .ُكمتغ'& معدل لدى طلبة اGHامعة) عملية

  :بحثمن«º ال

Rا الطبي�eسياق RS الوصفي الذي يرصد الظا!رة   .   استخدمت الباحثتان املن7

  :Iجراءات التنفيذية للبحث

*     ghاسات السابقة وال رتم �طالع عV �xدبيات النفسية الgh تناولت متغ'&ات البحث ا�Hا�R والد ّ

البحـــث ا�Hـــا�R، وتفـــس'& ومناقـــشة ّتــم �ســـتفادة مyøـــا SـــR أدبيـــات البحـــث، وكــذلك SـــR إعـــداد أدوات 
  .النتائج

حساب ا�Hصائص السيNومq&ية ألدوات البحث ا�Hا�R لعينة التأكد من ا�Hصائص الـسيNومq&ية  *
 . وتطبيقeا ع�x العينة Vساسية

  :عينة التأكد من ا#hصائص السيكوم0Rية ألدوات البحث

!ر وترا) 100(    وpلغت  V زطالب وطالبة من طلبة جامعة !م ما ب'ن ٍ ّعاما وتم ) 24 -18(روحت أعما ً

Rا��Hية ألدوات البحث ا&qومNصائص السي�Hدف إعداد اy� م؛y� ستعانة�  

 	
ا��

������ 

ا������	 

 ا������	

إ���	 
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  :العينة Fساسية

ّذكر تم انتقاؤ!م من طالبات ?ليـة ) 300(أن�6، ) 301(بواقع ) 601(    تNونت العينة Vساسية من 
ٍ

اسات �¢سانية فرع تفeنا Vشراف، وطال !ر، وطـالب ?ليـة العلـوم رالد V زبات ?لية العلوم جامعة
!ر بالقا!رة ، وطالب ?لية الq&بية فرع تفeنا Vشراف بواقع  V من الطلبة مقيدين 300زب'ن جامعة 

!م ما ب'ن RS301 الفرقة Vو�� و ًعاما 24 -18ر من الطلبة مقيدين RS الفرقة الرا1عة وتراوحت أعما

نة الNلية  متوسط أعمار العيوقد بلغ
ّ

يعاما، وانحراف معيار ) 20.42( ً)1.809.(  

 تمثلـــت Vدوات SــR مقـــايiس الكماليــة العـــصابية والثقــة بـــالنفس وإعاقــة الـــذات :أدوات البحــث 
  : وفيما يRx عرض لتلك املقايiس

  :مقياس الكمالية العصابية إعداد الباحثتن

تھ الyøائية وRü    مرت عملية إعداد املقياس بمجموعة من املراحل ح�h و   : رصل إ�� صو

اســــات العرpيــــة  ـــ� الqــــ&اث الــــسيNولو+R الــــذي تنــــاو الكماليــــة العــــصابية وعــــدد مــــن الد ر�طــــالع عxـ ل
ِوVجن�ية، وكذلك عدد من املقايiس الgh استخدمت لقياسeا والgh تم إعداد!ا مـن قبـل البـاحث'ن  ّ

  :أمثال

املعـاي'& ال»�ـصية، ا�Hـساسية : أ1عـاد üـR) 6( وOتـألف مـنForst et al(1990)مقيـاس الكماليـة لــ *
، القلق تجاه Vفعال، التنظيم   .يتجاه Vخطاء، التوقعات VسرOة، النقد Vسر

�!تمـام الزائــد : أ1عـاد üـR) 5( وOتـألف مــن Forst et al (1995)مقيـاس الكماليـة متعـد 1Vعـاد لـــ *
  .لد الوالدي، الشNوك حو Vداءباألخطاء، املعاي'& ال»�صية، التوقعات الوالدية، النق

الكمــال املوجــھ نحــو الــذات، : أ1عــاد üــR) 3( وOتــألف مــن Hewit&Flett(1999)مقيــاس الكماليــة لـــ *
Rن، الكمال �جتما�Oالكمال املوجھ نحو �خر.  

املعــاي'& ال»�ــصية املرتفعــة، : أ1عــاد üــR) 3( وOتــألف مــنSlaney et al(2001)مقيــاس الكماليــة لـــ*
  .رلنظام، الشعو بالتناقض ب'ن أداء الفرد وتوقعاتھا�Hاجة ل

ا�Hـساسية تجـاه Vخطـاء، نقـد : أ1عـاد üـR) 4( وOتـألف مـن Rice et al (2004)مقيـاس الكماليـة لــ *
  .الذات، الوساوس القeرOة، ا�Hاجة إ�� �ستحسان

ات أحادي البعد) 10( وOتألف من Kim)(2010مقياس الكمالية لـ *  ُعبا   .ر

الكماليـــة بالتوجـــھ الـــذا�ي للفــــرد، : أ1عـــاد üـــR) 3(وOتـــألف مـــن ) 2014(لكماليـــة لــــ شـــا!'ن مقيـــاس ا*
  .�الكمالية بالتوجھ من �خرOن وpدافعeم، الكمالية املك�سبة اجتماعيا

  .املعاي'& العالية، التناقض، الq&تiب: أ1عاد Rü) 3(وOتألف من ) 2014(مقياس الكمالية لـ دمحم

التقدير املتد¢ي للذات، عدم الرضا : أ1عاد Rü) 3(وOتألف من ) 2015(يلصاو مقياس الكمالية لـ ا*
  .عن Vداء، VفNار الالعقالنية املصاحبة للكمالية

ـــــــرOن * ـــــند وآخـــ ـــــــاس شـــــ ــــن ) 2016(مقيــ ـــــألف مــــــ ـــــــاد) 4(وOتـــــ ــــــة : أ1عــ ــــــة لــــــــــألداء، ا�Hاجــــ ــــــــاي'& املرتفعــــ املعــ
  .لالستحسان، ا�Hساسية للنقد، VفNار الوسواسية
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أ1عـاد üـR الكمـال ا�Hقيقـي، كماليـة تقـدير ) 3(وOتـألف مـن Smith et al(2016) الية لــمقياس الكم*
gïð&ج�الذات، الكمال ال.  

الكمـال ا�Hقيقـي، كماليـة تقـدير الـذات، : أ1عـاد üـR) 3( وOتـألف مـن Feher et al (2019)مقيـاس *
gïð&ج�الكمال ال.  

ا�Hاجــة الستحــسان �خــرOن، : اد üــRأ1عــ) 5(وOتــألف مـن ) 2019(مقيـاس الكماليــة لـــ عبــد الفــادي *
  . وضع معاي'& عالية لألداء، الس�R من أجل التم'�، التنظيم والتخطيط، الشك RS جودة Vداء

عة ع�x ) 32(ّوRS ضوء ما سبق تم بناء املقياس الكمالية العصابية والذي يتألف من  ة مو زعبا ) 3(ر
Rو: *أ1عــاد ?التــا�V لالبعــد ع�ــg حــرص الطالــب عxــ� تجنــب اللــوم والنقــد و�: ا�Hــساسية للنقــد: ُ

مة،  رالــسل×g املوجــھ إليــھ مــن قبــل �خــرOن مــن خــالل تب�ــg معــاي'& عاليــة ألدائــھ وســلوكيات صــا
ة Rü) 14(وOضم    ) 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 20، 19، 16، 14، 13، 5:( رعبا

ضـا وتقـدير و�ع�ـg سـ�R الطالـب املـس: ا�Hاجة إ�� �ستحسان: ُالبعد الثا¢ى* رتمر SـR نيـل إ�Gـاب و
مالئھ(ا�ªيط'ن بھ  مع حرصھ ع�x تلقي الدعم �يجا�ي مyøم، والـذي لـن يتـأ�ى لـھ إال ) زأسرتھ، 

ًمــن خــالل ســعيھ إ�ــ� تحقيــق الكمــال SــR ذاتــھ وســلوكھ، لNونــھ يــر أنــھ ي|ب*ــR أن يNــو محبوpــا  ن ى
ِومؤOدا من قبل اGHميع، وOضم 

ً9 Rü ات   ).24، 23، 17، 12، 11، 10، 9، 8، 6(ر عبا

و�ع�ــg وضــع الطالــب معــاي'& عاليــة ألدائــھ مــع ســعيھ املــستمر : معــاي'& Vداء العاليــة: ُالبعــد الثالــث*
ات    ). 22، 21، 18، 15 ، 7 ، 4، 3، 2، 1(رلتحقيقeا، وOضم العبا

  :حساب ا#hصائص السيكوم0Rية ملقياس الكمالية العصابية

  :دق املقياس ع�x ما يRxاعتمدت الباحثتان RS حساب ص:  الصدق

� �eطـــوات  *:صـــدق التحليـــل العـــام�Hجات املقيـــاس باتبـــاع ا رتـــم حـــساب التحليـــل العـــامRx لـــد ّ

  : �تية
ــــات ملفــــــردات �ختيــــــار * تباطــ ـــن ا�Hــــــصائص 32×32رإعــــــداد مــــــصفوفة � ـــــة التحقــــــق مـــ  عxــــــ� عينـ

  ). 100= ن(السيNومq&ية 
 حيــث Kmo Test باسـتخدام اختبـار  كفايــة �Gـم العينـة إلجــراء التحليـل العــامRxىحـساب مـد*

أي أك�& من ا�Hد Vد¢ى الذي  ،)RS)0.618 تحليل !ذا املقياس Kmo بلغت قيمة إحصا�ي اختبار
  .  ؛ وpالتا�R فإنھ يمكن ا�Hكم بكفاية �Gم العينة إلجراء !ذا التحليلKaiserاشq&طھ 

ل ل¥�صو ع�x العوامل املNونة إجراء التحليل العامRx بطرOقة تحليل املNونات الرئiسة لeوتلينج*
  .للمقياس بجذر ?امن لeذه العوامل أك�& من الواحد ال©�يح

*Rـü Rـ� التـوا�xـامن للعوامـل عNـذر الGH3.299، 5.082: ّتم التوصل إ�� ثالثة عوامل، و?انـت قـيم ا ،
ّوإلعطاء مع�� نفgïð لeذه العوامل الناتجة RS ?ـل 1عـد، تـم عمـل التـدوOر املتعامـد ل. 2.804 لعوامـل ّ

Oمــا كـس لNـايز  رعxـ� ا�Hاسـوب بطرOقـة فا  الختيــار Kaiser ر، واتبــع الباحثتـان محـك ?ــايز)Kaiser(ر
 أو أك§ـــ& �ـــشبعات دالـــة؛ �0.3ـــشبعات الفقـــرات بالعوامـــل، والـــذي �عت�ـــ& ال�ـــشبعات الhـــg تـــصل إ�ـــ� 

       :ا�Rلو�ش'& ن�يجة التحليل العامRx 1عد التدوOر إ�� وجود ثالثة عوامل يو¬�eا اGHدو الت
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  )1(لجدو 
العوامـــــل املـــــستخرجة و�ـــــشبعاÀÁا 3عـــــد التـــــدو�ر املتعامـــــد ملـــــصفوفة مفـــــردات مقيـــــاس الكماليـــــة 

  العصابية
  الثالث  الثاHي  لFو  املفردة  الثالث  الثاHي  لFو  املفردة

1   .498 17   .447  

2    .636 18    .425 

3    .688 19  .452   

4     20  .444   

5  .476   21    .525 

6   .397  22    .359 

7    .460 23   .544  

8   .627  24   .405  

9   .480  25  .493   

10   .470  26  .506   

11   .674  27  .466   

12   .714  28  .625   

13  .441   29  .766   

14  .327   30  .761   

15    .526 31  .645   

16  .431   32  .682   

 2.804 3.299 5.082  ا#�ذر الZامن ا#�ذر الZامن

 %8.762 %10.309 %15.882  التباين التباين

لالعامـل Vو قـد أن : السابق للتحليل العامRx 1عد التدوOر يتù¤ مـا يxـR ل بالنظر إ�� جدو            
قــم  وpلــغ عــدد!ا ) 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 20، 19، 16، 14، 13، 5(ر�ـشبع بــاملفردات 

، وتكشف مضام'ن !ذه املفردات عن %15.882 ب|سبة تباين 5.082، وقد ?ان اGHذر الNامن )14(
حرص الطالب ع�x تجنب اللوم والنقد السل×g املوجھ إليھ من قبل �خرOن مـن خـالل تب�ـg معـاي'& 

مة؛ وpالتا�R يمكن �سمية !ذا العامل    ).  ا�Hساسية للنقد(رعالية ألدائھ وسلوكيات صا

قـــــم               ـــشبع بـــــاملفردات  وpلـــــغ ) 24 ، 23، 17، 12، 11، 10، 9، 8، 6(رأمــــا العامـــــل الثـــــا¢ي قـــــد �ــ
ــــان اGHــــــذر الNــــــامن )9(عــــــدد!ا  ، وتكــــــشف مــــــضام'ن !ــــــذه %10.309ب|ــــــسبة تبــــــاين 3.299، وقــــــد ?ــ

ضا وتقدير ا�ªيطـ'ن بـھ  مالئـھ(راملفردات عن س�R الطالب املستمر RS نيل إ�Gاب و مـع ) زأسـرتھ، 
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 �xحرصھ ع RS م، والذي لن يتأ�ى لھ إال من خالل سعيھ إ�� تحقيق الكمالyøتلقي الدعم �يجا�ي م
ِذاتھ وسلوكھ، لNونھ ير أنھ ي|ب*R أن يNو محبوpا ومؤOدا من قبل اGHميع؛ وpالتا�R يمكن �سمية 

ً ً ن ى
  ). ا�Hاجة إ�� �ستحسان(!ذا العامل 

قـــم فقـــد �ـــشبع بـــاملفردا: أمـــا العامـــل الثالـــث           وpلـــغ عـــدد!ا ) 22، 21، 18، 15، 7، 3، 2، 1(رت 
، وتكــشف مــضام'ن !ــذه املفــردات عــن %8.762 ب|ــسبة تبــاين 2.804، وقــد ?ــان اGHــذر الNــامن )8(

و�ع�g وضع الطالب معاي'& عالية ألدائھ مع سعيھ املستمر لتحقيقeا؛ وpالتا�R : معاي'& Vداء العالية
كما يتù¤ أن جميع املفردات لeا �شبعات دالة ). رتفعة لألداءاملعاي'& امل(يمكن �سمية !ذا العامل 

ـــ& مــــن  قــــم )0.3(ّحيــــث ?انــــت �ـــــشبعات ?ــــل مyøــــا أك�ــ ـــن )4(ر، ماعــــدا املفـــــردة  ّ؛ وpالتــــا�R تـــــم حــــذفeا مــ

ة الyøائية للمقياس   .مفردة) 31(مNونة من  راملقياس؛ وpذلك تصبح الصو

�Äصدق*   : ر ا�Aك ا#hا
ــة العــــصابية مــــن خــــالل حــــساب معامــــل  قامــــت الباحثتــــان             بحــــساب صــــدق مقيــــاس الكماليــ

تبــاط أداء أفــراد عينــة التأكــد مــن ا�Hــصائص الــسيNومq&ية ن  ، عxــ� املقيــاس وأداyÏــم عxــ� 100= را
تباط) �عرOب الباحثت'ن( Smith et al (2016) مقياس الكمالية لـ روOو¬¤ اGHدو التا�R معامل �   :ل

  )2(لجدو 

تباط مل S كر معاملAمقياس الكمالية لـ  (قياس الكمالية العصابية وا� Smith et al  

  املتوسط  العدد  املقياس
Sنحراف 

  ياملعيار
معامل 
تباط Sر  

  13.28  123.43  100  الكمالية العصابية

�Ä مقياس الكمالية  را�Aك ا#hا
 �عر�ب Smith et al (2016)لـ 

  الباحثتان
100  119.05  21.55  

703** .  

S ىتباط دال عند مستو معامل   0.194 = 0.05ى وعند مستو 0.254 =100=  ن 0.01ر

Rــxمــا ي ¤ùــدو الــسابق يتــGHتبــاط دالــة عنــد مــستو : لباســتقراء ا ىأن قيمــة معامــل �  حيــث 0.01ر
  .ّ، وRü قيمة مقبولة؛ مما يؤكد صالحية استخدام !ذا املقياس. **)703(بلغت قيمyzا 

�eــساق الــداخ�S: ـــقOجـــة ?ــل مفــردة، والبعــد الـــذي وذلــك عــن طر تبــاط بــ'ن د ُ حــساب معامــل � ّ ر ر
 gتبــاط بــ'ن املفــردة والبعــد الــذي ت|ت¨ــ ُت|ت¨ــg إليــھ تلــك املفــردة، وOو¬ــ¤ اGHــدو التــا�R معــامالت � ر ل

  :إليھ
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  ) 3(لجدو 
جة الZلية للبعد الذي ت�تLM إليھ جات Cل مفردة والد تباط بن د S ُمعامالت ّ

ر ر   ّر
ُالبعد 

  لFو
معامل 
تباط Sر  

ُالبعد 

  الثاHي
معامل 
تباط Sر  

ُالبعد 

  الثالث
معامل 
تباط Sر  

5  .539**  6  .510**  1  .441**  

13  .561**  8  .598**  2  .574**  

14  .440**  9  .498**  3  .598**  

16  .497** 10  .523** 7  .587** 

19  .525** 11  .689** 15  .621** 

20  .537** 12  .642** 18  .560** 

25  .571** 17  .556** 21  .592** 

26  .546** 23  .513** 22  .458** 

27  .527** 24  .542** 

28  .586** 

29  .717** 

30  .694** 

31  .569** 

32  .627** 

 
 

Rxدو السابق ما يGHمن ا ¤ùتباط تراوحت بـ'ن : ل    يت ، وأن )0.440، 0.717(رأن قيم معامالت �
جــة الNليــة للمقيـــاس، !ــذه القــيم مقبولــة، وكــذل تبــاط بـــ'ن 1Vعــاد والد ك تـــم حــساب معــامالت �

ّ
ر ر
جة الNلية للمقياس تباط ب'ن 1Vعاد والد وOو¬¤ اGHدو التا�R معامالت �

ّ
ر ر   .ل

   ) 4( لجدو 

جة الZلية ملقياس الكمالية العصابية تباط بن 3Fعاد والد S معامالت
ّ

ر   ر

  ا#Aساسية للنقد  3Fعاد  م
 dgاجة إA#ا
  Sستحسان

املعاي0 املرتفعة 
  لألداء

جة  رالد
الZلية

ّ
  

     1  ا#Aساسية للنقد  1

    1 **0.415  ا#Aاجة إS dgستحسان  2

   1 **0.309 **0.368  املعاي0 املرتفعة لألداء  3

جة الZلية  4 الد
ّ

 1 **0.647 **0.712 **0.878  ر
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Rxدو السابق ما يGHمن ا ¤ùتباط ت: ل    يت ّ، وpذلك تم )0.878،0.309(راوحت ب'ن رأن معامالت �

  . التحقق من ��ساق الداخRx للمقياس

 :قاستخدمت الباحثتان �Hساب الثبات الطر التالية: الثبات

ّ�عتمـــد SـــR تقـــدير الثبـــات املركـــب عxـــ� مـــسا!مات ?ـــل : Composite Reliability: الثبـــات املركـــب-أ

قـيم Vخطــاء، وقـد قامــت الباحثتـان بحــساب متغ'ـ& مقـاس SــR تفـس'& عاملــھ مـع Vخــذ SـR ا�Hــسبان 
جة الNلية وجاءت النتائج حسب اGHدو ) CR(الثبات املركب  للNل محو من محاو �س�بانة والد

ّ
ر ر ر ّ

Rالتا�      .  

   ) 5( لجدو 

  رمعامل الثبات املركب �Aاو Sسcبانة

 CR  ُالبعد  م

  .835  ا#Aساسية للنقد  1

  .733  ا#Aاجة إS dgستحسان  2

  .    676  املعاي0 املرتفعة لألداء  3

جة الZلية الد
ّ

  .    858  ر

ل     مــن خـــالل معاينـــة اGHـــدو يالحــظ ثبـــات �ســـ�بانة حيـــث تراوحــت قيمـــة معامـــل الثبـــات املركـــب 
)CR ( ـــل 1عـــدNُل جـــة الNليـــة للمقيـــاس ) 0.676 -0.835(ّ وpلغـــت الد

ّ
؛ و!ـــذا مؤشـــر دال عxـــ� )0.858(ر

  .ثبات �س�بانة

ونـةمعامـل . ب ونـة عxـ� : Weighted Omeaga  :زأوميجـا املو ز�عتمـد SـR تقـدير معامـل أوميجـا املو
ونة  زمسا!مات ?ل متغ'& مقاس RS تفس'& عاملھ، وقد قامت الباحثتان بحساب معامل أوميجا املو ّ

)Ωw ( ليـة؛ للتأكــد مـن الثبـات وجــاءت النتـائج حــسبNجــة ال لNـل محـو مــن محـاو �سـ�بانة والد
ّ

ر ر ر ّ

  :    لتا��لاGHدو ا

   ) 6( لجدو 

ونة �Aاو Sسcبانة رمعامل الثبات أوميجا املو   ز

 ΩW  ُالبعد  م

  .828  ا#Aساسية للنقد  1

  .721  ا#Aاجة إS dgستحسان  2

  .655  املعاي0 املرتفعة لألداء  3

جة الZلية رالد
ّ

  845.  

 �xما ي ¤ùدو السابق يتGH1عاد املقياس املستخدمأن قيمة معامل أوميجا بال|سبة أل: لباستقراء ا  
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جـــة الNليـــة للمقيـــاس ،)0.828 و0.655( تراوحـــت بـــ'ن   وpلغـــت الد
ّ

ّوüـــR قـــيم مقبولـــة؛ ممـــا ) 0.845(ر

  .يؤكد صالحية استخدام !ذا املقياس

ــــــاخ نبـ ـــا كر ــــات ألفــــ ــــن : ومعامـــــــل ثبـــ ــــد مـــ ـــــة التأكـــ ــــــات عxـــــــ� عينــ ـــــساب الثبـ ـــــان �Hــ ــــــتخدمت الباحثتــ اسـ
نبـاخ،  ُوOو¬ـ¤ اGHـدو التـا�R معامـل الثبـات لNـل 1عـد مـن وا�Hصائص السيNومq&ية معامل ألفـا كر ّ ل

جة الNلية  أ1عاد املقياس والد
ّ

  : ر

  )7(لجدو 

جة الZلية ملقياس الكمالية العصابية  معامالت الثبات لأل3عاد والد
ّ

  ر

  معامل الثبات  ُالبعد  م

  .836  ا#Aساسية للنقد  1

  .732  ا#Aاجة إS dgستحسان  2

  .677  املعاي0 املرتفعة لألداء  3

جة الZلية الد
ّ

  .859  ر

نبــاك بال|ــسبة أل1عــاد املقيــاس املــستخدم  و     يتــù¤ مــن اGHــدو الــسابق أن قيمــة معامــل ألفــا كر ل
ّ، وüـR قـيم مقبولـة؛ ممـا يؤكـد )0.859(، وpلغت قيمyzا للمقيـاس كNـل )0.836 و0.677(تراوحت ب'ن 

 .صالحية استخدام !ذا املقياس

جــة امل  اســتخدمت الباحثتــان �Hــساب الثبــات عxــ� عينــة التأكــد :فــردةرمعامـل ثبــات ألفــا بحــذف د
جــة املفــردة، وOو¬ــ¤ اGHــدو ) 100= ن (مـن ا�Hــصائص الــسيNومq&ية  لمعامــل ثبــات ألفـا بحــذف د ر

  :  التا�R معامل الثبات ملقياس الكمالية العصابية

   )8( لجدو 

جة املفردة ملقياس الكمالية العصابية   ر قيم معامل ثبات ألفا بحذف د

رقم 
  املفردة

ألفا  معامل ثبات
جة املفردة   ربحذف  د

رقم 
  املفردة

ألفا بحذف  معامل ثبات
جة املفردة   رد

1  .860  17  .853  

2  .860  18  .852  

3  .857  19  .853  

4  .860  20  .851  

5  .854  21  .857  

6  .857  22  .855  

7  .858  23  .857  
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رقم 
  املفردة

ألفا  معامل ثبات
جة املفردة   ربحذف  د

رقم 
  املفردة

ألفا بحذف  معامل ثبات
جة املفردة   رد

8  .857  24  .853  

9  .859  25  .853  

10  .857  26  .854  

11  .853  27  .854  

12  .858  28  .852  

13  .853  29  .851  

14  .856  30  .852  

15  .854  31  .856  

16  .855  32  .853  

Rxما ي ¤ùدو السابق يتGHاستقراء اp0.851،0.859(أن قيم معامالت الثبات تراوحت ب'ن : ل و( ،  

قــــم  حية اســــتخدام !ــــذا ّ؛ ممــــا يؤكــــد صــــال)4(روأن جميــــع !ــــذه املعــــامالت مقبولــــة، مــــا عــــدا املفــــردة 
  .املقياس

 الgh تأخذ SـR �عتبـار احتمـال Guttmann" جتمان"استخدمت معادلة : طر�قة التجزئة النصفية
لتبـــاين النـــصف Vو لالختبـــار عـــن تبـــاين النـــصف الثــــا¢ي؛ Vمـــر الـــذي ال يتحقـــق SـــR حالـــة معادلــــة 

  .ملقياسلوفيما يRx �عرض اGHدو التا�R معامالت ثبات ا". نسب'&مان وpراو"

   ) 9( لجدو 

  معامل ثبات التجزئة النصفية 

املعامل 
  املقياس

  )ر( قيمة  التجزئة النصفية
سب0مان 

  نوÍراو
  جتمان

النصف 
  لFو

 ملقياس  النصف الثاHي
الكمالية 
  0.739  0.733  العصابية

0.846  0.916  0.916  

 ¤ùــدو الــسابق يتــGH0.733: 0.916(بــار تراوحــت بــ'ن معـامالت الثبــات لالختأن ل        باسـتقراء ا (
  .�وRü معامالت ثبات عالية ودالة إحصائيا تدعو للثقة RS ��ة النتائج

ة الÀÎائيــة للمقيــاس 1عــد حــساب ا�Hــصائص الــسيNومq&ية للمقيــاس، ومــا ترتــب علyúــا مــن : رالــصو
قــم  حـذف تھ الyøائيــة يتNــو مــن)4(راملفــردة  ن، مـن مفــردات املقيــاس؛ أصـبح املقيــاس SــR صـو ) 31 (ر

�ع املفردات ع1V �xعاد عة ع�x ثالثة أ1عاد، وOو¬¤ اGHدو التا�R تو زمفردة مو   : لز
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  )10(لجدو 

  رالصو الÀÎائية ملقياس الكمالية العصابية

  العدد  املفردات  3Fعاد  م

  ا#Aساسية للنقد  1
5،13،14،16،19،20،25،26،27،28،29 30 ،31 ،

32  
14  

  9  24، 23،17، 12، 11، 10 ،9، 8، 6  ا#Aاجة إS dgستحسان  2

  8  22، 21، 18، 15، 7، 3، 2، 1  املعاي0 املرتفعة لألداء  3

�gجماI  31  

جـــــة واحـــــدة لالختيـــــار : تـــــABيح املقيـــــاس ريـــــتم تـــــ©�يح املقيـــــاس بإعطـــــاء د جتـــــ'ن )ال أوافـــــق(ّ ر، ود
ا مـــا أوافـــق(لالختيـــار  جـــات لـــــ )ًرنـــاد جـــة متوســـطة(ر، وثـــالث د ـــ)رأوافـــق بد جـــات لـ �ـــع د ر، وأ ، )أوافــــق (ر

جات لالختيار  جة ع�x املقياس ب'ن )أوافق 1شدة(روخمس د   ).155 - 31(ر، وpذلك تq&اوح الد

  إعداد الباحثتن :مقياس الثقة بالنفس

Rüائية وyøتھ ال   : ر    مرت عملية إعداد املقياس بمجموعة من املراحل ح�h وصل إ�� صو

اســـات العرpيـــة �طـــالع عxـــ� الqـــ&اث الـــسيNولو+R الـــذي تنـــ            راو الثقـــة بـــالنفس وعـــدد مـــن الد ل
ّوVجن�ية، وكذلك عدد من املقـايiس الhـg اسـتخدمت لقيـاس الثقـة بـالنفس والhـg تـم إعـداد!ا مـن 

جر ترجمـة و�عرOـب دمحم :*قبل الباحث'ن أمثال وOتـألف ) 1995(ومقياس الثقة بالنفس لـ سيد¢ى شـر
عـة عxــ� 1Vعـاد التاليـة) 48(مـن  ة مو زعبـا داء V?ـادي¨g، الرOاضــة، املظeـر اGHـس¨g، العالقــات V: ر

ما¢سية، التفاعل �جتما�R، التحدث مع �خرOن   .والر

عــة عxــ� ) 22(وOتــألف مـــن ) 1996(مقيــاس الثقــة بــالنفس لــــ قواســمة والفــرح * ة مو زعبــا أ1عـــاد ) 5(ر
Rالتــــــا�? :gïðانــــــب النفــــــGHا ،R+انـــــــب الفــــــسيولوGHــــــة، �ســــــتقاللية، اOانـــــــب الطالقــــــة اللغوGHا ،

Rجتما��  .  

ـــ� ) 36(وOتــــألف مــــن ) 2014(مقيــــاس الثقــــة بـــــالنفس لـــــ الـــــسعدى * عــــة عxــ ة مو زعبـــــا أ1عــــاد üـــــR ) 5(ر
  . الطالقة اللغوOة، اGªال V?ادي¨g، املظeر اGHس¨g، التفاعل �جتما�R، مواجeة التحديات

ة م) 33(وOتـــألف مـــن ) 2014(مقيـــاس الثقـــة بـــالنفس لــــ علـــوان والطـــالع * عـــة عxـــ� رعبـــا أ1عـــاد ) 3(زو
  .�حساس بالكفاءة �جتماعية، �تزان �نفعا�R، تقبل الواقع والتعامل معھ 1عقالنية

عة ع�x 1عد واحد) 35(وOتألف من ) 2018(مقياس الثقة بالنفس لـ Vحمد، ياس'ن * ة مو ُعبا ز   .ر

فس الداخلية، والثقة ُ وOتألف من 1عدين الثقة بالنToktas&Bas(2019)مقياس الثقة بالنفس لـ * 
جية   .ربالنفس ا�Hا

* g2020(مقياس الثقة بالنفس لـ الدمي� ( تألف منOو)32 ( �xعة ع أ1عاد Rü �عتماد ) 4(زفقرة مو
Rانب �جتما�GHا ،g¨سGHر اeاملظ ،gïóا   . رع�x النفس، اGHانب الد

ي * عـــة عxــ� ) 35(وOتـــألف مـــن ) 2020(رمقيــاس الثقـــة بــالنفس لــــ حمــو ة مو زعبــا : أ1عـــاد ?التـــا�R) 5(ر
ات املعرفية ر�ستقاللية، �جتما�R، التوافق النفgïð، مستو الطموح العام، القد   .ى
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عـــة عxـــ� ) 48(ّوSــR ضـــوء مــا ســـبق تـــم بنــاء املقيـــاس الثقــة بـــالنفس والـــذي يتــألف مـــن  ة مو زعبــا ) 4(ر
Rأ1عاد ?التا� :  

لالبعد Vو* لالتفاؤ و�ع�g شعو الطالب بالرضا والتفاؤ وا: ُ لرضا عـن حياتـھ وا¢عNـاس ذلـك عxـ� رل
ات من  رنظرتھ ل¥�ياة بإيجابية؛ مما �ساعده ع�x �نجاز RS حياتھ و�شمل العبا ّ1-11 .  

رشعو الطالب بالرضا عن مظeره اGHس¨g وتقبلـھ لذاتـھ : الرضا عن املظeر اGHس¨g: ُالبعد الثا¢ي*
ات م ركما Rü بNل ما تتمتع بھ من مم'�ات وعيوب، و�شمل العبا   .21 -12  نّ

ة الطالـب عxـ� مواجeـة املـشا?ل : ُالبعد الثالث* ة ع�x حل املشكالت واتخاذ القرار و�ع�ـg قـد رالقد ر
 �xتھ ع رالgh �عq&ض طرOقھ من خالل اعتماده ع�x ذاتھ RS البحث عن حلو فعالة ملشا?لھ وقد ّ ل

ات من  لية، و�شمل العبا راتخاذ القرار السليمة و!و ما �عكس تمتعھ باملسؤ   . 32-22و

ة الطالب ع�x التواصل بإيجابية مع �خرOن من خالل : ُالبعد الرا1ع* رالتفاعل �جتما�R و�ع�g قد
RS ذلك واملتمثلة �xساعده ع� ghـديث، : امتالكھ املقومات ال�Hالطالقة اللفظيـة، الثقـة أثنـاء ا

ــــR مختلــــــف V¢ـــــشطة �جت اء �خـــــرOن، املــــــشاركة الفعالــــــة Sـ ـــة واحqــــــ&ام آ نــ ّاملر ر ماعيــــــة و�ــــــشمل و
ات من    .48-33رالعبا

  حساب ا#hصائص السيكوم0Rية ملقياس الثقة بالنفس

�Äصدق: ّتم حساب الصدق من خالل:  الصدق   :ر ا�Aك ا#hا

تبـــاط أداء     قامــت الباحثتـــان ر بحـــساب صــدق مقيـــاس الثقـــة بــالنفس مـــن خـــالل حــساب معامـــل ا
 ع�x املقياس وأداyÏم عxـ� مقيـاس الثقـة ،)100=ن (أفراد عينة التأكد من ا�Hصائص السيNومq&ية

تباط)2018(بالنفس لـ عابدين  ر، وOو¬¤ اGHدو التا�R معامل �   :ل

  )11(لجدو 

تباط ملقياس الثقة بالنفس وا�Aك  S 2018مقياس الثقة بالنفس لــ عابدين (ر معامل(  

  املتوسط  العدد  املقياس
Sنحراف 

  ياملعيار
معامل 
تباط Sر  

  25.68  125.34 100  الثقة بالنفس

ا�Aك 
�Ä   را#hا

100  120.63  25.24  
874** .  

تباط دال عند مستو  S ىمعامل   0.194 = 0.05ى وعند مستو 0.254=100=  ن 0.01ر

Rxما ي ¤ùدو السابق يتGHتبـاط دالـة عنـد مـستو : ل    باستقراء ا ىأن قيمة معامـل �  حيـث 0.01ر
  .ّة؛ مما يؤكد صالحية استخدام !ذا املقياس، وRü قيمة مقبول. **)874(بلغت قيمyzا 

�eساق الداخ�S :  إليـھ تلـك gجـة ?ـل مفـردة، والبعـد الـذي ت|ت¨ـ تبـاط بـ'ن د ُتم حساب معامـل � ّ ر ر
تباط ب'ن املفردة والبعد الذي ت|ت¨g إليھ ُاملفردة، وOو¬¤ اGHدو التا�R معامالت � ر   :ل

  )12(لجدو 

جات Cل م تباط بن د S معامالت ّ ر جة الZلية للبعد الذي ت�تLM إليھر ُفردة والد ّ
  ر
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Rـxـدو الـسابق مـا يGHمـن ا ¤ùتـOتبـاط تراوحـت بــ'ن : لو ، وأن )0.241، 0.706(رأن قـيم معـامالت �
جــــة الNليــــة للمقيــــاس، ّ!ــــذه القــــيم مقبولــــة ، كمــــا تــــم حــــسا تبــــاط بــــ'ن 1Vعــــاد والد ب معــــامالت �

ّ
ر ر

جة الNلية للمقياس تباط ب'ن 1Vعاد والد وOو¬¤ اGHدو التا�R معامالت �
ّ

ر ر   .ل

  

  

  

  

  

  ) 13(لجدو 

جة الZلية ملقياس الثقة بالنفس تباط بن 3Fعاد والد S معامالت
ّ

ر   ر

ُالبعد 

  لFو
معامل 
تباط Sر  

ُالبعد 

  الثاHي
معامل 
تباط Sر  

ُالبعد 

  الثالث
معامل 
تباط Sر  

ُالبعد 

  الرا3ع
معامل 
تباط Sر  

1 .511**  12  .642**  22  .424**  33 .519** 

2  .565**  13  .500**  23  .528**  34 .313** 

3  .494**  14  .533**  24  .430**  35 .657** 

4  .666** 15  .543** 25  .457** 36 .351** 

5  .277** 16  .521** 26  .490** 37 .706** 

6  .604** 17  .497** 27  .380** 38 .469** 

7  .280** 18  .421** 28  .502** 39 .589** 

8  .409** 19  .449** 29  .462** 40 .594** 

9 .435** 20 .481** 30 .589** 41 .537** 

10 .524** 21 .241* 31 .452** 42 .262** 

11 .458**  32 .596** 43 .703** 

44 .485** 

45 .515** 

46 .548** 

47 .523** 

 

48 .512** 
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الرضا عن   لالتفاؤ  3Fعاد  م
املظGر 

LMا#�س  

رة عde القد
حل 

املشكالت 
واتخاذ 
  القرار

التفاعل 
  Sجتما��

جة  رالد
الZلية

ّ
  

       1  لالتفاؤ  1

الرضا عن املظGر   2
LMا#�س  

0.714** 1      

ة عde حل   3 رالقد
املشكالت واتخاذ 

  القرار

0.696** 0.646** 1     

    1  **0.652 **0.585 **0.539  التفاعل Sجتما��  4

جة الZلية الد
ّ

 1  **0.870 **0.864 **0.835 **0.826  ر

Rـــxـــدو الـــسابق مـــا يGHمـــن ا ¤ùتبـــاط تراوحـــت بـــ'ن : ليتـــ وüـــ� قـــيم ) 0.870،0.539(رأن معـــامالت �
  . مقبولة 

نباخ: ّالثبات تم حساب ثبات املقياس عن طر�ق   : ومعامل ثبات ألفا كر

نباخ،    وOو¬¤ واستخدمت الباحثتان �Hساب الثبات ع�x العينة �ستطالعية معامل ألفا كر

جة الNلية  اGHدو التا�R معامل الثبات لNل 1عد من أ1عاد املقياس والد
ّ

ر ُ ّ   : ل

  ) 14(لجدو 

جة الZلية ملقياس الثقة بالنفس معامالت الثبات لأل3عاد والد
ّ

  ر

  معامل الثبات  ُالبعد  م

  .695  لالتفاؤ  1

2  LMر ا#�سG734  الرضا عن املظ.  

ة عde حل املشكالت واتخاذ القر  3   .771  اررالقد

  .818  التفاعل Sجتما��  4

جة الZلية الد
ّ

 897.  ر

  
      

Rـــxمــا ي ¤ùـــدو الــسابق يتـــGHنبـــاك بال|ــسبة أل1عـــاد املقيـــاس : لباســتقراء ا وأن قيمــة معامـــل ألفــا كر
، وRü قيم مقبولة؛ )0.897(، وpلغت قيمyzا للمقياس كNل )0.818 و0.695(املستخدم تراوحت ب'ن 

 .ام !ذا املقياسّمما يؤكد صالحية استخد
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  : معامل الثبات باستخدام طر�قة إعادة التطبيق*
م�ــg مدتــھ أســبوع'ن، وpلــغ  ز    تــم حــساب ثبــات املقيــاس عــن طرOقــة إعــادة التطبيــق، 1عــد فاصــل  ّ

ــــ�ة )0.964(**معامـــــل الثبــــــات للمقيــــــاس  ــــة SــــــR �ــ ـــو معامــــــل دال إحــــــصائيا؛ ممــــــا يـــــدعو للثقــ ّ و!ــ �

  .استخدام املقياس
  : نصفيةطر�قة التجزئة ال

ل الhــــg تأخـــذ SــــR �عتبــــار احتمـــال تبــــاين النــــصف Vو Guttmann" جتمــــان"ّتـــم اســــتخدام معادلـــة 
وفيمـا ". نسـب'&مان وpـراو"لالختبار عن تباين النصف الثا¢ي؛ Vمر الذي ال يتحقق RS حالة معادلـة 

  .ليRx يو¬¤ اGHدو التا�R معامالت ثبات املقياس

  )15(لجدو 
   النصفية معامل ثبات التجزئة

املعامل 
  املقياس

  )ر( قيمة  التجزئة النصفية
سب0مان 

  نوÍراو
  جتمان

ملقياس الثقة   النصف الثاHي  لالنصف Fو
  0.818  0.805  بالنفس

0.831  0.908  0.908  

Rــــxمــــا ي ¤ùــــدو الــــسابق يتــــGH0.805(معــــامالت الثبــــات لالختبــــار تراوحــــت بــــ'ن  أن :ل    باســــتقراء ا  :
  .�ت ثبات عالية ودالة إحصائيا تدعو للثقة RS ��ة النتائجوRü معامال) 0.908

ة الÀÎائية للمقياس   :رالصو

تھ الyøائيــة يتNـــو مـــن  ن    1عــد حـــساب ا�Hــصائص الـــسيNومq&ية للمقيــاس؛ أصـــبح املقيـــاس SــR صـــو ر
)48 ( �xعة ع �ع املفردات ع1V �xعاد ) 4(زمفردة مو زأ1عاد، وOو¬¤ اGHدو التا�R تو   ل

  )16(لجدو 
  رلصو الÀÎائية ملقياس الثقة بالنفس ا
  العدد  املفردات  3Fعاد  م
  11  11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1  لالتفاؤ  1

2  LMر ا#�سGالرضا عن املظ  
12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،

18،19،20،21  
10  

3  
ة عde حل املشكالت واتخاذ  رالقد

  القرار
22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،

31 ،32 ،33  
12  

  التفاعل Sجتما��  4
34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،

43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48  
15  

�gجماI  48  
ة عـــن : تــABيح املقيـــاس ات عxــ� متـــدرج خماóـــgï بحيـــث تNــو �ســـتجابة لNـــل عبـــا روضـــعت العبـــا ّر ن

استجابة مـن ّطرOق اختيار بديل من البدائل ا�Hمسة التالية ولت©�يح املقياس فقد أعطيت لNل 
نــا بحيــث �عطـى �ســتجابة أوافــق 1ـشدة  ً�سـتجابات و جــات وأوافــق 5ز جــة 4ر د جـات، أوافــق بد ر د ر

جـــة عxــــ� 3متوســـطة  جـــة واحــــدة بـــذلك تqـــ&اوح الد جتـــان، وال أوافـــق د ا مـــا أوافــــق د جـــات، نـــاد ر د ر ر ر ًر

  ).240 -48(املقياس ما ب'ن 
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  إعداد الباحثتن  : مقياس إعاقة الذات

تھ : قياسخطوات بناء امل   رمرت عملية إعداد املقياس بمجموعة من املراحل ح�h وصل إ�� صو

Rــــüائيــــة وyøاســــات :  ال ر�طــــالع عxــــ� الqــــ&اث الــــسيNولو+R الــــذي تنــــاو إعاقــــة الــــذات وعــــدد مــــن الد ل
العرpية وVجن�ية، وكذلك عدد من املقايiس الgh استخدمت لقياس إعاقة الذات والgh أعدت من 

ـــــــا ــــــاحث'ن أمثـــــ ــــــــل البــــــ ــــــــــألف مــــــــــــنJones&Rohdewalt(1982)لقبــــ ــــــد، )25( وOتــ ــــــــة البعــــــ ة أحاديــــ ــــــا ــــ ُعبــ ر
Garcia(1995) تـــألف مـــنOة أحاديـــة البعـــد، و) 25( و ُعبـــا ة )12(وOتـــألف مـــنDireen(2005) ر رعبـــا
ة أحادية البعـد، و)25( وOتألف منAkın et al(2010)ُأحادية البعد و ُعبا وOتـألف ) 2009(ا�Hـسي�gر

عــة عxــ� ثالثــة أ)31(مــن ة مو زعبــا ة، تجنــب التوجــھ، ومفــضل ( 1عــادر ة، أ!ميــة القــد رالــشك SــR القــد ر
ّ

ات، وشـــــا!'ن10وOتـــــألف مــــن) 2011(وســــليمان  ـــة عxـــــ� ) 27(وOتــــألف مـــــن) 2015(رعبـــــا عــ ة مو زعبــــا ر
ة أحادية البعـد وSـR ) 38(وOتألف من ) 2017(1ُعدين إعاقة الذات السلوكية واملدعاة، فرحان  ُعبا ر

ة أحادية البعد) 30( يتألف من ّضوء ما سبق تم بناء املقياس والذي ُعبا   ر

ة عـــن : تــABيح املقيـــاس ات عxــ� متـــدرج خماóـــgï بحيـــث تNــو �ســـتجابة لNـــل عبـــا روضـــعت العبـــا ّر ن
ّطرOق اختيار بديل من البدائل ا�Hمسة التالية ولت©�يح املقياس فقد أعطيت لNل استجابة مـن 

نــا بحيــث �عطـى �ســتجابة أوافــق 1ـشدة  ً�سـتجابات و جــات و5ز جــة 4أوافــق ر د جـات، أوافــق بد ر د ر
جـــة عxـــ� 3متوســـطة  جـــة واحـــدة وpـــذلك تqـــ&اوح الد جتـــان، وال أوافـــق د ا مـــا أوافـــق د جـــات، نـــاد ر د ر ر ر ًر

  .150-30املقياس ما ب'ن 

  :حساب ا#hصائص السيكوم0Rية ملقياس إعاقة الذات

�eساق الداخ�S:  تباط بـ'ن ?ـل مفـردة مـن مفـردات ّوذلك عن طرOق حساب معامالت � املقيـاس ر
جة الNلية للمقياس تباط ب'ن املفردات والد جة الNلية، وOو¬¤ اGHدو التا�R معامالت � والد

ّ ّ
ر ر  .لر

  )17(لجدو 

جة الZلية ملقياس تباط بن املفردات والد S معامالت 
ّ

ر   إعاقة الذات ر

تباط  رقم املفردة S تباط  رقم املفردة  رمعامل S رمعامل  

1  .556**  16  .478** 

2  .284** 17  .323** 

3  .565** 18  .488** 

4  .390** 19  .419** 

5  .511** 20  .390** 

6  .697** 21  .482** 

7  .491** 22  .435** 

8  .562** 23  .615** 

9  .465** 24 .657** 
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تباط  رقم املفردة S تباط  رقم املفردة  رمعامل S رمعامل  

10  .547** 25 .245* 

11  .544** 26 .367** 

12  .463** 27 .298** 

13  .570** 28 .263** 

14  .488** 29 .386** 

15  .498** 30 .382** 

تباط تراوحت ب'ن       ر   يتù¤ من اGHدو السابق أن قيم معامالت � ، وأن معظم . )245، 0.697(ل
  .!ذه القيم مقبولة

ـــان SـــــR حــــساب صــــدق املقيــــاس عxـــــ�:  الــــصدق �Äصــــدق: اعتمــــدت الباحثتـ قامـــــت : ر ا�Aــــك ا#hــــا
تبــاط أداء أفـراد عينــة  بحـساب صــدق مقيـاس إعاقـة الــذات مـن خــالل حـسابالباحثتـان ر معامـل ا

ــــــسيNومq&ية ــــــــــصائص الـــــــــ ـــــــــــن ا�Hــــ ــــد مــــ ــــــــ ـــــــاس ) 100= ن ( التأكــ ـــ� مقيــــــــ ــــــــ ـــــــــم عxــــ ــ ــــــــاس وأداyÏـــ ـــــــ� املقيـــــــ عxـــــــ
Gupta&Geetika(2020)تباط ر �عرOب الباحثت'ن وOو¬¤ اGHدو التا�R معامل �   :  ل

  ) 18(لجدو 

ـــــــــك ــــــــذات وا�Aــــــ ــــــة الــــــــ ـ ـــــــ ـــــــاس إعاقـ ــــــــــاط ملقيـــــــــ ــــ تبـ S ــــــــل ـــــــــ  رمعامـــــــ ــــذات لــــــــ ــــــــ ـــــــــة الـــ ــ ــــاس إعاقـــــ ــــــــ ـــــو مقيـــ ــــــــ  Jـــ
Gupta&Geetika(2020)ن   �عر�ب الباحثت

  املتوسط  العدد  املقياس
Sنحراف 

  ياملعيار
معامل 
تباط Sر  

  15.68  104.0  100  إعاقة الذات

�Ä   19.02  95.5  100  را�Aك ا#hا
671** .  

تباط دال عند مستو  ىمعامل �   0.194 = 0.05ى وعند مستو 0.254 =100=  ن 0.01ر

تبـاط دالـة عنـد مـستو : تù¤ ما يRxل    باستقراء اGHدو السابق ي ىأن قيمة معامـل �  حيـث 0.01ر
  .ّ، وRü قيمة مقبولة؛ مما يؤكد صالحية استخدام !ذا املقياس. **)671(بلغت قيمyzا 

نبــاخ*: قاســتخدمت الباحثتــان �Hــساب الثبــات الطــر التاليــةالثبــات  وpلــغ : ومعامــل ثبــات ألفــا كر
جـة الNليـة ملقيـاس  معامل الثبات للد

ّ
ّ، وüـR قيمـة مقبولـة؛ ممـا يؤكـد صـالحية .)872(إعاقـة الـذات ر

 .استخدام !ذا املقياس

جــــة املفــــردة* ليو¬ــــ¤ اGHــــدو التــــا�R معامــــل الثبــــات ملقيــــاس إعاقــــة : رمعامـــل ثبــــات ألفــــا بحــــذف د
  :الذات

  ) 19(لجدو 

جة املفردة ملقياس إعاقة الذات   رقيم معامل ثبات ألفا بحذف د
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  رقم املفردة
فا بحذف أل معامل ثبات

جة املفردة   رد
  رقم املفردة

ألفا بحذف  معامل ثبات
جة املفردة   رد

1  .866  16  .868  

2  .873  17  .872  

3  .865  18  .867  

4  .870  19  .869  

5  .867  20  .870  

6  .861  21  .867  

7  .867  22  .869  

8  .865  23  .864  

9  .868  24  .863  

10  .866  25  .872  

11  .866  26  .870  

12  .868  27  .872  

13  .865  28  .872  

14  .867  29  .870  

15  .867  30  .870  

  

  

  

  

  

  

  

        Rـــــــ ـــــــا يxـــ ـــــدو الــــــــــسابق يتــــــــــù¤ مـــ ـــــــ'ن : لوpاســــــــــتقراء اGHـــــ ــــــــات تراوحــــــــــت بـــ ـــــامالت الثبــ أن قــــــــــيم معـــــ
  .ّ، وأن جميع !ذه املعامالت مقبولة؛ مما يؤكد صالحية استخدام !ذا املقياس)0.872،0.861(
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ـــم ا:  طر�قــــة التجزئــــة النــــصفية ـــة ّتــ ـــتخدام معادلـ  الhـــــg تأخــــذ SــــR �عتبـــــار Guttmann" جتمــــان"سـ
لاحتمـــال تبـــاين النـــصف Vو لالختبـــار عـــن تبـــاين النـــصف الثـــا¢ي؛ Vمـــر الـــذي ال يتحقـــق SـــR حالـــة 

  .لوفيما يRx يو¬¤ اGHدو التا�R معامالت ثبات املقياس". نسب'&مان وpراو"معادلة 

  ) 20(لجدو 

  معامل ثبات التجزئة النصفية

Rxما ي ¤ùدو السابق يتGH0.885:  0.766(معامالت الثبات لالختبار تراوحت ب'ن أن : لباستقراء ا (
   .�ة إحصائيا تدعو للثقة RS ��ة النتائجوRü معامالت ثبات عالية ودال

ّ تــم حــساب ثبــات املقيــاس عــن طرOقــة إعــادة :معامــل الثبــات باســتخدام طر�قــة إعــادة التطبيــق*

ه أسبوع'ن، وpلغ معامل الثبات للمقياس  م�g مقدا رالتطبيق، 1عد فاصل   و!ـو معامـل )0.902(**ز
ّدال إحصائيا؛ مما يدعو للثقة RS ��ة استخدام املق   .ياس�

ة الÀÎائيــــة للمقيــــاس  1عــــد حــــساب ا�Hــــصائص الــــسيNومq&ية للمقيــــاس أصــــبح املقيــــاس SــــR :رالــــصو
تھ الyøائية يتNو من  نصو   .مفردة) 30(ر

  :نتائج البحث وتفسJ0ا

 ال توجــــد مطابقــــة جيــــدة بـــ'ن نمــــوذج تحليــــل املــــسار املقqـــ&ح وpيانــــات عينــــة البحــــث :ل الفـــرض Fو
) كمتغ'ــــ& وســــيط( والثقــــة بــــالنفس) كمتغ'ــــ& مــــستقل(لعــــصابية الكماليــــة ابال|ــــسبة للعالقــــات بــــ'ن 

بمؤشرات مطابقة إجمالية مقبولة لدى طلبة  )كمتغ'& تا1ع(إعاقة الذات و) ُكمتغ'& معدل(والعمر 
  .اGHامعة

للتأكـد مـن Vثـر ) AMOS(وللتحقق من ��ة الفرض السابق قامت الباحثتـان باسـتخدام برنـامج 
) كمتغ'ــ& وســـيط(والثقـــة بــالنفس ) كمتغ'ــ& مــستقل(لكماليــة العـــصابية املعــدل ملتغ'ــ& العمـــر ألثــر ا

جات املتغ'&ات . لدى عينة البحث) كمتغ'& تا1ع(وإعاقة الذات  روقد قامت الباحثتان أوال بتحوOل د
ً

Oـــة ، ثـــم حـــساب التفاعـــل بـــ'ن الكماليـــة العـــصابية والعمـــر، وقـــد تب|ـــت الباحثتـــان  جـــات معيا ّإ�ـــ� د ر ر
ـــر املعـــــــدل  ــــــل مـــــــن ?افـــــــة )Moderation(نمـــــــوذج Vثــــ ـــان قبـــــــل إجـــــــراء التحليـ ـــا تأكـــــــدت الباحثتــــ ؛ كمــــ

تباط ب'ن  ط الواجب توافر!ا للتحليل، ومن أ!مeا إيجاد مصفوفة معامالت � ر�فq&اضات والشر و
  . متغ'&ات البحث، حيث تب'ن وجود عالقات قوOة ب'ن !ذه املتغ'&ات و�عضeا البعض

ّوpنـــاء عxـــ� مـــا ســـبق تــــم إجـــراء تحليـــل ا ملـــسار عxـــ� عينــــة البحـــث Vساســـية، وتـــم حـــساب معــــامالت ً
، والقيمــة ا�Hرجــة الhـg �عــادل قيمــة ت Oــة، وا�Hطـأ املعيــار Oــة والالمعيا ي�نحـدار املعيا ر وداللyzــا، " ر

  .والشNل التا�R يو¬¤ النموذج املستخرج ملتغ'&ات البحث

  )ر( قيمة  التجزئة النصفية  امل املقياساملع
سب0مان 

  نوÍراو
  جتمان

النصف 
  لFو

النصف 
إعاقة  ملقياس  الثاHي

  الذات
0.773  0.766  

0.794  0.885  0.885  
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  النموذج املعدل املستخرج ملتغ0ات البحث) 4(شZل 

  )21(لجدو 

ــ �ــــــة لنمــــــوذج تحليـــــل املــــــسار معـــ �ـــــة واملعيا ــــدار الالمعيا رامالت Sنحــ ملتغــــــ0 املعـــــدل لــــــدى طلبــــــة  ر
  ا#�امعة

0  املتغ0ات واتجاه التأث
معامالت Sنحدار 

�ة   رالالمعيا

    إdg  من

ا#hطأ 
  ياملعيار

القيمة 
  ا#Aرجة

  معامالت

�ة   ر Sنحدار املعيا

ىمستو 
  الداللة

 203. 042. 1.272 056. 071.  فسالثقة بالن  الكمالية العصابية

  593.   1.000  الثقة بالنفس  العمر

الكمالية العصابية 
  العمر* 

 259. 037. 1.128 057. 064.  الثقة بالنفس

 *** 572. 17.037 034. 572.  إعاقة الذات  الكمالية العصابية

 257. 047. 1.132 042. 047.  إعاقة الذات  العمر

الكمالية العصابية 
  رالعم* 

 359. 031.- 917.- 034. 031.-  إعاقة الذات
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ّيتـù¤ مــن اGHــدو الــسابق أنــھ تــم حــساب تحليــل املــسار للعالقــة بــ'ن               الكماليــة العــصابية ل
ــــالنفس) كمتغ'ـــــ& مـــــستقل( ـــة بـ دى طلبــــــة لـــــ) كمتغ'ـــــ& تـــــا1ع(إعاقـــــة الـــــذات و) كمتغ'ـــــ& وســـــيط( والثقــ

Oــة جـــاءت قيمeــا ا�Hرجـــة غ'ـــ&  راGHامعــة، وقـــد أكــدت النتـــائج أن جميــع معـــامالت �نحـــدار الالمعيا
، 0.01ىالكماليــة العــصابية عxــR إعاقــة الــذات فÒــg دالــة عنــد مــستو  �دالــة إحــصائيا؛ مــا عــدا تــأث'&

Oة جاءت قيمeا ا�Hرجة غ'& دالة إحصائيا �وأيضا جميع معامالت �نحدار املعيا ر ّ؛ مما يدل ع�x أن ً

واملتغ'ـ& ) الكماليـة العـصابية(ُالعمر كمتغ'& معدل لiس لـھ تـأث'& عxـ� العالقـة بـ'ن املتغ'ـ& املـستقل 
  .الثقة بالنفسRS وجود املتغ'& الوسيط ) إعاقة الذات(التا1ع 

ز مؤشرات  بالنظر إ�� النتائج السابقة يتù¤ أن نموذج املسار املعتمد ع�x التعديل قد أحر            
جات حرOـــة ) 24.9(زمطابقـــة إجماليـــة مقبولـــة؛ حيـــث أحـــر مر�ـــع ?ـــاي  ىعنـــد مـــستو داللـــة ) 10(ربـــد

) 867.( قيمـــــة TLI، ومؤشـــــر )(790. قيمـــــةNFIومؤشـــــر ) 844.( قيمـــــة CFIز، كمــــا أحـــــر مؤشـــــر )001(
ي؛ ولeذا تـرفض الباحثتـان الفـرض الـصفر )076.( قيمة RMSEA، ومؤشر )876.( قيمة IFIومؤشر 

  .بال الفرض البديل حيث تمتع نموذج البحث بمؤشرات مطابقة إجمالية مقبولةوتق

  : وقد أسفرت النتائج عن ��ي

ىوجـود تـأث'& ســب×g مباشـر موجــب دال إحـصائيا عنـد مــستو . 1  للكماليـة العــصابية SـR إعاقــة �0.01
 . الذات

ُية مع العمر كمتغ'ـ& معـدل �عدم وجود تأث'& سب×g مباشر دال إحصائيا لتفاعل الكمالية العصاب.2

  .        RS إعاقة الذات
 . �عدم وجود تأث'& سب×g مباشر دال إحصائيا للعمر RS إعاقة الذات.3 

 .�عدم وجود تأث'& سب×g مباشر دال إحصائيا للثقة بالنفس RS إعاقة الذات.4
5.S مباشر دال إحصائيا للكمالية العصابية وأ1عاد!ا g×الثقة بالنفس�عدم وجود تأث'& سب R.  

 

  :تفس0 ومناقشة النتائج

ى    كـشفت النتــائج عــن وجــود تـأث'& ســب×g مباشــر موجــب دال إحـصائيا عنــد مــستو   للكماليــة �0.01
Oة  والقيمة ا�Hرجة ) 071.(رالعصابية RS إعاقة الذات حيث بلغت قيمة معامالت �نحدار الالمعيا

اسة ?ل من ) 1.272( ّوتتفق !ذه الن�يجة مع د تباط Hutuleac(2014)ر ر والgh وأسفرت عن وجود ا
تبــاط ســالب بــ'ن الكماليــة �يجابيــة وإعاقــة  جـود ا رإيجـا�ي بــ'ن الكماليــة الــسلبية وإعاقــة الــذات و و

اســة تبــاط بــ'ن أ1عــاد الكماليــة وإعاقــة الــذات Geis(2016) رالــذات، ود روالhــg أســفرت عــن وجــود ا
اسة  عن وجود عالقة موجبة ب'ن الكمالية السلبية وقلق  وأسفرت النتائجFiroozi et al (2016)رود

ــــانو مـــــن الكمـــــال الـــــسل×g وقلـــــق �ختبـــــار واملــــــشاعر  ن�ختبـــــار وإعاقـــــة الـــــذات، فـــــاألفراد الـــــذين �عـ
نالسلبية، أو ا�Hوف من التقييم الـسل×g �عـانو مـن انخفـاض الكفـاءة الذاتيـة؛ 1ـس�ب ا�Hـوف مـن 

اســة نــزار وعبــد ا�Hــس'ن نالتقيــيم يNونــو أك§ــ& عرضــة الســتخدام إعاقــة  والhــg ) 2017(رالــذات، ود
ا بفاعليـــة الـــذات عxـــ� إعاقـــة الـــذات،  وًرأســفرت عـــن  تـــأث'&ات مباشـــرة للكماليـــة وموقـــع الــضبط مـــر

اســــة أبــــو العــــزم  ـــاء ) 2019(رود جـ روالhــــg أســــفرت عــــن وجــــود تــــأث'& إيجــــا�ي مباشــــر للكماليــــة عxــــ� �
اسـة   والhـg أسـفرت عــن Alodat & AL-Hamouri (2020)رV?ـادي¨g وإعاقـة الـذات V?اديميـة ود

اسـة   Agarwal & Rathoreروجـود عالقـة إيجابيـة بــ'ن الكماليـة واسـq&اتيجيات إعاقــة الـذات، ود
ض !ـذه (2021) تباط إيجا�ي ب'ن الكمالية وسلوك إعاقة الذات، وتتعـا ر والgh أسفرت عن وجود ا ر
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اســة تبــاط ســالب بــ'ن الكمــال  والhــg أســفرStrumblel(2014) رالن�يجــة مــع نتــائج د رت عــن وجــود ا
  .العصا�ي وإعاقة الذات

�    وتفسر الباحثتان وجود تأث'& سـب×g مباشـر موجـب دال إحـصائيا للكماليـة العـصابية عxـ� إعاقـة 

اجـع إ�ـ� مـا ذكـره  رالـذات بـأن ذلـك 
ّ

Stewart et al(2014,160-161) ـ�ص �ـس��â Rمـن أن الكمـا� 
دائھ إ�� جانب ا!تمامھ املفرط با�Hوف مـن التقيـيم الـسل×g مـن قبـل ًدائما إ�� وضع معاي'& عالية أل

م للـــذات، والـــشNوك حـــو �جـــراءات و�¢ـــشغال بتجنـــب Vخطـــاء وعـــدم  ل�خـــرOن، أو النقـــد الـــصا ر
تھ عV �xداء Vمثل، فال يوجد من وجeة نظره إال النجاح الNامل أو الفشل التام؛  راليق'ن 1شأن قد

تيجية إعاقـة الـذات للتعامـل مـع ا�Hـوف مـن الفـشل وتجنـب التقييمـات الـسلبية لذا ي¥Gأ إ�ـ� اسـq&ا
  .من قبل �خرOن

التفك'ــ& الكمــا�R يقــود الفــرد إ�ــ� اســتخدام العديــد مــن   إ�ــ� أنHutuleac (2014,434)    وOــذ!ب
 RS �سq&اتيجيات املتمثلة RS إعاقة الذات، حيث ينخرط الفرد RS سلوكيات إعاقة الذات واملتمثلة

ال�ــسوOف واملماطلــة واخــتالق Vعــذار؛ مــن أجــل حمايــة الــذات مــن �ثــار الــسلبية إلخفــاء الفــشل 
Rالذي يرفضھ الكما� .  

ى أن Vفـراد الـذين يتمتعـو بمـستو مرتفـع مـن الكماليـة الـسلبية Firoozi et al( 2016,96)ى    وOـر ن
ا}yم الواقعية وOؤكد رعادة ما يضعو توقعات ألداyÏم تفو قد ق نو ع�x املعـاي'& العاليـة والhـg عـادة ن

ن إ�ــــ� ســــلوك  مــــا ا يــــؤدي إ�ــــ� الفــــشل والقلــــق SــــR نفوســــeم، في¥Gــــؤ ــ ا}yم؛ ممــ د!م وقــــد وتتجــــاو مــــوا ّ ر ر ز
}yم أمــام �خــرOن، وOمكــن القــو إن ذو الكمــال الالتكيفــي !ــم أك§ــ&  ى�عاقــة الذاتيــة �Hمايــة صــو ّل ر

ننوا �سعو إلنجاز مeمة و?انوا RS موقف عرضة للمشاركة RS سلوكيات إعاقة الذات وخاصة إذا ?ا
نيمكyøم القيام بذلك ومع تـوقعeم الفـشل أثنـاء تأديـة املeمـة؛ لـذا ينخرطـو SـR سـلوكيات �عاقـة  ال

من أجل تجنب VحNام السلبية وحفاظا ع�x قيمة الذات
ً

. 

اء ســلوكياتTadik et al (2017,87)     وOــذكر  إعاقـــة ر أن الكمــال !ـــو أحــد Vســباب الNامنــة و
ن ســـلوكيات معوقـــة ذاتيـــا، لكـــن  �الـــذات، فجميـــع الطـــالب الـــذين لـــد�yم نزعـــة للكمـــال قـــد ال يظeـــر و
ىلد�yم ميل إ�� استخدام مثل !ذه السلوكيات، وOمكن القو إن الكمال مع عوامل أخر ?ا�Hوف  ّل

نمن الفشل يؤدي إ�ـ� اعتقـاد الطـالب بـأ�yم لـن يـؤدوا أداء جيـدا؛ لـذا �ـستخدمو عـن عمـد  ً �عاقـة ً
  .الذاتية إلخفاء فشلeم ا�ªتمل

ى إ�ــ� أن الطــالب الــذين يتمتعــو بمــستو مرتفــع مــن الكماليـــة Akar et al (2018,14(    و�ــش'&  ن
ة و�نجاز V?ادي¨g ولد�yم مستوOات مرتفعة  رالعصابية لد�yم تجرpة أقل للكفاءة الذاتية املتصو

  .من سلوكيات �عاقة الذاتية

نإ�� ?و طلبة اGHامعة من أك§& الفئـات املعرضـة للقلـق والتـوتر؛ ) 120: 2019(لاله    وتذ!ب عبد ا
ن1ـــــس�ب ك§ـــــ&ة الـــــضغوط الواقعـــــة علـــــyúم و!ـــــو مـــــا يـــــؤثر عxـــــ� أداyÏـــــم V?ـــــادي¨g، وOجعلeـــــم �ـــــسوفو 
روOمــاطلو أثنــاء تأديــة املeــام خوفــا مــن �خفــاق أو الظeــو 1ــشNل غ'ــ& الئــق أمــام �خــرOن وخاصـــة 

ً ن
ة ع�x تحقيق توقعا}yم وتوقعات والد�yم، الوالدين، وOم ركن القو إن خوف الطلبة من عدم القد

ّ ل
ا إ�ـ�  وأو التعرض للنقد؛ 1س�ب أن أداyÏـم لـم يـصل إ�ـ� مـستو املطـوب و!ـو الكمـال يجعلeـم يبـادر ى

استخدام �جراءات املتمثلة RS إعاقة الذات؛ أمال RS ا�Hفاظ وحماية الذات أمام �خرOن
ً

 .  

 أن Vفـراد الـذين لـد�yم توقعـات مثاليـة عاليـة !ـم أك§ـ& Alaloglu& Bahtiyar(2020,21)     و�ـش'&
عرضـــة الســـتخدام ســـلوكيات إعاقـــة الـــذات لNو�yـــا اســـq&اتيجية معرفيـــة �ـــستخدمeا معظـــم Vفـــراد 
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�Hماية تقدير الذات لد�yم من خالل تجنب أي جeد RS حالة �خفاق، وpالرغم من أن اسq&اتيجية 
ذات قد تبدو مفيدة ع�x املدى القص'&، إال أ�yا ع�x املدى البعيد تؤدي إ�� عواقب نفسية إعاقة ال

تفاع مستو القلق و�كتئاب، وال�شاؤم، وتد¢ي مستو فاعلية الذات: خط'&ة، مثل ىا ى   .ر

  : ُتأث0 تفاعل الكمالية العصابية مع العمر كمتغ0 معدل �� إعاقة الذات

ت النتـائج إgـd عـدم وجـود � تـأث0 ســبLÔ مباشـر دال إحـصائيا لتفاعـل الكماليـة العـصابية مــع رأشـا

  .ُالعمر كمتغ0 معدل �� إعاقة الذات

اسة قـد تناولـت تـأث'& تفاعـل الكماليـة العـصابية ) RS حدود علمeما(    لم �ع§& الباحثتان  رع�x أي د
لتفاعـل الكماليـة مـع ُمع العمر كمتغ'& معدل RS إعاقة الـذات، وتفـسر الباحثتـان عـدم وجـود تـأث'& 

 ghامعية والGHياة ا�Hاجع إ�� طبيعة ا رالعصابية مع العمر كمتغ'& معدل RS إعاقة الذات بأن ذلك 
ّ ُ

 RــS غبـة الطلبـة لية 1عـض الـ)gïء مـع  رتتطلـب مـن جميـع الطلبـة �عتمـاد عxـ� الـذات وتحمــل املـسؤ و
لنيل �ستحـسان والقبـو مـن لالوصو بأداyÏم إ�� الكمال لNونھ الطرOق الوحيد من وجeة نظر!م ل

SـR أعـ'ن مـن حـولeم، باإلضـافة إ�ـ� �عـرض الطلبـة  ِقبل ة ذات إيجابيـة  ر �خرOن، وا�Hفـاظ عxـ� صـو
ضـــة علـــyúم دائمـــا  !م إ�ـــ� ضـــغوط أ?اديميـــة متنوعـــة، مـــع اعتقـــاد!م أن املeـــام املفر ًبــاختالف أعمـــا و ر

!ـــا، باإلضـــافة إ�ـــ� تم'ـــ� !ـــذه ا ملرحلـــة V?اديميـــة والhـــg تقابـــل زصـــعبة وتحتـــاج إ�ـــ� وقـــت وجeـــد إلنجا
ـــة مـــــن الـــــسمات وا�Hـــــصائص املتمثلـــــة SـــــR ا�Hـــــساسية الزائـــــدة،  مرحلـــــة املرا!قـــــة املتـــــأخرة بمجموعــ
�!تمام باألخطاء مeما ?انت صغ'&ة وتفس'&!ا من وجeة نظر!م بأ�yا إخفـاق ي�بعـھ فقـدان احqـ&ام 

 العقxـــR والعــــاطفي وùم، باإلضـــافة إ�ــــ� عـــدم النــــeة وتقـــدير مـــن حــــول رتـــد¢ي مــــستو ا��Hـــ&ة واملeــــا ى
جــــــھ وخاصــــــة  ــــل ا�Hــــــرم اGHــــــام�R، وخا ـــو لeــــــا داخــ ــــف الــــــضغوط الhــــــg يتعرضـــ ـــــع مختلــ رللتعامــــــل مـ ن
ب، مـع حـرص الطلبـة خـالل !ـذه الفqـ&ة  رالضغوط الواقعة علyúم من قبل الوالدين وVقران وVقا ِ

Nــــدا كب'ــــ&ا غ'ــــ& منطقــــي ال ي�ناســــب مــــع إمeـــذا يبــــذلو ج ًعxــــ� تحقيــــق الكمــــال؛ لـ ً ا}yم ن رانيــــا}yم ومeــــا
ن بــــا�Hوف مــــن الفــــشل ممــــا يــــضطر!م إ�ــــ� ال¥Gــــوء إ�ــــ� ســــلوك إعاقــــة الــــذات؛  ا}yم؛ فiــــشعر ّوقــــد و ر

  .ل¥�فاظ ع�x تقدير!م لذوا}yم، وحفظ ماء الوجھ RS حالة �خفاق

و  ق    وOذكر مر أن الكمالية �عت�& من متغ'&ات ال»�صية الgh ال تختلف باختالف ) 229، 2015(ز
ا}yم املعرفيــــة العمــــر، بــــل تخ رتلــــف بــــاختالف البنــــاء الــــداخRx ل»�ــــصية الطــــالب وإمNانيــــا}yم وقــــد

pمــا يــتم �علــيمeم بطــر  اســية، و ســو SــR نفــس املرحلــة الد قوالعقليــة، باإلضــافة إ�ــ� أن الطلبــة يد ّن ر ر ر
ق بــ'ن  Oبات متنوعـة؛ و!ــو مــا أدى إ�ــ� تالòــ�ï الفــر �س م�ــشا�yة و�ــشq&?و معــا SــR أ¢ــشطة وتــد وتـد ر ًر ن

  .الطلبة

!م إال أ�yـــم جميعــــا ) 47: 2019(  و�ـــش'& أبـــو العــــزم   ًأن طلبـــة اGHامعــــة بـــالرغم مــــن اخـــتالف أعمــــا ر
ن�ــسعو إ�ـــ� الكمـــال SــR ?ـــل òـــgïء، فالكمــال أمـــر فطـــر موجــود SـــR الطبيعـــة ال�ــشرOة؛ لـــذا يـــضعو  ي ّن

ألنفـــسeم أ!ـــدافا ومعـــاي'& مرتفعـــة، وأثنـــاء ســـعyúم لتحقيـــق !ـــذه V!ـــداف قـــد يخفـــق العديـــد مـــyøم 
ً

�qم، فيحــــاو الطلبــــة تجنــــب اللy{ا لامــــھ الــــشديد بتلــــك املعــــاي'& مــــع عــــدم مالءمyzــــا إلمNانيــــا}yم وقــــد ر
ك SـــR تحقيـــق !ـــذه املعـــاي'& مـــن خـــالل البحـــث عـــن طرOقـــة تجنـــyîم الوقـــوع SـــR الفـــشل  رالفـــشل املـــد
}yم أمام �خرOن، فiستخدمو أساليب مختلفة متمثلة RS ال�سوOف واملماطلة  نوتحافظ ع�x صو ر

!ا تؤدي إ�� إعاقة الذاتوالتأجيل    . راملستمر لألعمال والواجبات والgh بدو

أن طبيعــة املرحلــة اGHامعيــة والhــg تقابــل مرحلــة املرا!قــة  ) 47: 2021(    وOــذكر املعــال والعظمــات 
ا}yم  راملتأخرة، تجعل املرا!ق'ن RS كث'& من Vحيان �ـسعو إ�ـ� وضـع أ!ـداف قـد ال ت�ناسـب مـع قـد ن
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 الفكـر و�جتمـا�R لـد�yم لـم يرتـق 1عـد، وOظeـر وامNانيا}yم و!ذùعكس وجـود مـستو مـن النـ� ِ ي ى
ي  وذلك جليا RS طرOقة �عاملeم ومعاyzGHم للمشا?ل، وإصدار VحNام عV �xمو باندفاع ودو تـر نر �

مــع عــدم تحمــل العواقــب، باإلضــافة إ�ــ� تمتــع الــبعض مــyøم با�Hــساسية الــشديد للنقــد، والتمركــز 
ا بـا�Hوف مـن الفـشل؛ وpالتـا�R يظeـر لـد�yم سـلوك إعاقـة الـذات لحو الذات، ف ًريتولد لد�yم شعو

  . �Hماية ذوا}yم من الyzديد Vساgïó لتقدير الذات

  .تأث0 العمر عde إعاقة الذات

 �    كــشفت النتــائج عــن عــدم وجــود تــأث'& ســب×g مباشــر دال إحــصائيا ملتغ'ــ& العمــر SــR إعاقــة الــذات 
اســة مفــضل وســليمان وتتفــق !ــذه الن�يجــة ق SــR ) 2011(ر مــع د ووالhــg أســفرت عــن عــدم وجــود فــر

اســة   والhــLitvinova et al (2015) gرإعاقــة الــذات بــ'ن طــالب الــسنة Vو�ــ� والــسنة الyøائيــة، ود
ض نتـائج البحـث ا�Hـا�R مـع  ق RS إعاقة الذات؛ ترجع إ�ـ� العمـر، وتتعـا رأسفرت عن عدم وجود فر و

ــــة  اسـ ا Ganda&Boruchovitch (2015)رد ـــg أســـــفرت عـــــن أن الطلبــــــة Vصـــــغر ســـــنا أظeــــــر و والhـــ �

اســة نـة بـزمالyÏم Vك�ـ& سـنا، ود ة مـن إعاقـة الــذات مقا رسـلوكيات متكـر ر
�  Şahin& Çoban(2020)ر

اســــــة، وا�Hالــــــة  ــــوع الد ــــر، ونــ إ�ــــــ� العمــ ق SــــــR إعاقــــــة الــــــذات؛ ترجــــــع  ــــود فــــــر ــــg أســــــفرت عــــــن وجــ روالhــ و
  . �جتماعية

وجود تأث'& ملتغ'& العمر ع�x إعاقة الذات بأن تلك الن�يجة �عد منطقية     وتفسر الباحثتان عدم 
ُ ّ

 ghام والeو العديد من التحديات واملeامعة حيث يواجGHنللغاية؛ 1س�ب طبيعة العينة و!م طلبة ا
!م بقيمـــyzم  ريـــتم خاللeـــا تقيـــيم أداyÏـــم، فـــإذا ?ـــان التقيـــيم ســـلبيا؛ فقـــد �ـــشNل ذلـــك }yديـــدا لـــشعو ً � ّ

نذا ي¥Gئو إ�ـ� طرOقـة واحـدة ملواجeـة النقـد ا�ªتمـل SـR حالـة �خفـاق وüـR سـلوك إعاقـة الذاتية؛ ل
}yم الذاتية أمام �خرOن    ).75: 2009الفرحا�ي،(رالذات �Hماية صو

ف تنافسية عالية باGHامعة وضغوط Clarke (2018, 1-3)ى    وOر و أن طلبة اGHامعة يواجeو ظر ن
ّ مـن الفـشل؛ ?ـل ذلـك يـؤدي إ�ـ� سـ�R 1عـض الطلبـة إ�ـ� حمايـة رأ?اديمية متنوعة مع شـعو بـا�Hوف

قيمـــyzم الذاتيـــة باســـتخدام اســـq&اتيجية إعاقـــة الـــذات والhـــg تحـــدث عنـــدما �عيـــق Vفـــراد أنفـــسeم 
  . نوOخلقو عقبات ت�&ر إخفاقا}yم أثناء التقييم أو 1عده

V!ـداف والhـg تختلـف ن أن طلبة اGHامعة يواجeو العديد من املeام وAtoum(2019,94)    وOذكر
SًــR الــصعوpة والhـــg �عكــس فرصـــeم SــR النجـــاح أو الفــشل واملعتقــدات عـــن أنفــسeم وغالبـــا مــا تلقـــي 

 RS غبة الطلبة ئiسيا RS تحديد الدوافع واملeام، أو V!داف املستقبلية، و ا  ب السابقة دو رالتجا �ر ر ًر

التعامـل مـع املeــام اGHديـدة يجعلeــم �ـسلNو ســلو?ا �ـس¨� إعاقـ
ً

ة الــذات، حيـث �عــد إعاقـة الــذات ن
ُ

من السلوكيات الشا�عة �ن�شار ب'ن طلبة اGHامعة، حيث يميل العديد من الطلبة إ�� إلقاء اللوم 
!م  جية مع ?ل ن�يجة اختبار سiئة فgÒ تمنح الطلبة باختالف أعمـا رعند فشلeم إ�� العوامل ا�Hا ّر

  .فرصة �Hلق العذر ي�&ر �خفاق

إ�ــ� أن  طـالب اGHامعـة مـن أك§ــ& الفئـات املعرضـة الســتخدام Ferradás et al(2019,2)      و�ـش'&
اســـq&اتيجية إعاقــــة الــــذات؛ 1ــــس�ب العديــــد مــــن التحــــديات V?اديميــــة، والعاطفيــــة، و�جتماعيــــة، 
 RــS ¤)م يــنeامعــة فبعــضGHــ&ة تواجــد!م باqــا خــالل فeم التعامــل معyúيتعــ'ن علــ gــhو�قتــصادية وال

جــة عاليـــة مــن التحف'ــ& وا�Hمـــاس للــتعلم، والـــبعض التغلــب عxــ� !ـــذه التحــ رديات؛ ممــا �ـــش'& إ�ــ� د ّ

ن الفـشل V?ـادي¨g دلـيال عxـ� تـد¢ي تقـدير الـذات  �خر �شNل !ذا السياق }yديدا كب'&ا؛ أل�yم يـر
ً

و ً ً

ن إ�� اسq&اتيجية إعاقة الذات كحافز قو �Hماية مشاعر الكفاءة أمام �خرOن يفي¥Gؤ   .  و
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ة ) 60: 2020(    وOذ!ب سالم  ا عاليا من الو�R املعرRS بالـذات والقـد رأن إعاقة الذات تتطلب قد ًر ً

يعxـ� فeـم �ثـار والنتـائج املq&تبـة عxـ� نتــائج Vداء، باإلضـافة إ�ـ� ?و�yـا تنطـو عxـ� مجموعـة معقــدة 
ة؛ لـذا يمكـن القـو  لمن العمليات املعرفية مثل الـو�R ببـذل املزOـد مـن اeGHـد SـR حالـة ضـعف القـد ر
ة كب'ــــ&ة قبـــل مرحلــــة املرا!قـــة والhــــg �عــــا¢ي خاللeـــا املرا!قــــو مــــن  نإن إعاقـــة الــــذات ال تظeـــر بــــصو ر ّ

نالتغ'ـــ&ات والتحـــديات الhـــg �ـــس�ب SـــR العديـــد مـــن الـــضغوط؛ ممـــا يجعـــل املرا!قـــو مeمـــا اختلفـــت  ّ

!م أك§& الفئات املعرضة الستخدام إعاقة الذات   . رأعما

ن جميــــع طــــالب اGHامعــــة �ــــستخدمو إعاقــــة الــــذات  أنAzeem&Zubair (2021,154)    وOــــذكر 
ل¥�فاظ ع�x ذا}yم وحمايyzا من النقد وخاصة RS املeام الgh �عتقد أن خصوصيyzم أو شـرفeم عxـ� 

  .ا�ªك

ن  و    وتر العتي×g وآخر أن ك§&ة الضغوط V?اديمية الgh يواجeeا طلبة اGHامعة مع ) 197: 2021(ى
ات  ـــyøم املeــــا ـــن إنجـــــاز رعــــدم امــــتالك الــــبعض مــ ـــوا مـ ـــث يتمكنـ ة الوقــــت بحيــ ـــR إدا رالhــــg �ـــــساعد!م Sـ

ـــة وصـــــعوpة املeـــــام  ـــك املرحلـ الواجبــــات املطلوpـــــة SــــR الوقـــــت ا�ªــــدد، وكمـــــا أن طبيعــــة الـــــتعلم SــــR تلــ
ئiسيا الستخدام ?افة الطلبة السq&اتيجية إعاقة الذات والy{ ghدف إ��  �V?اديمية قد يNو عامال  ر

ً
ن

}yم أمام �خرOن    .عند �خفاقرحماية صو

  .تأث0 الثقة بالنفس عde إعاقة الذات

  .�كشفت النتائج عن عدم وجود تأث0 سبLÔ مباشر دال إحصائيا للثقة بالنفس �� إعاقة الذات

اسـة   والhــg أسـفرت عــن عـدم وجــود عالقــة Want &Kiltman(2006)ر    وتتفـق !ــذه الن�يجـة مــع د
اسـة �بـ'ن الثقــة بــالنفس وإعاقــة الـذات وتتفــق جزئيــ  والhــg أســفرت عــن غيــاب Ryska(2002)را مــع د

اسـة  ض نتـائج البحـث ا�Hـا�R مـع نتـائج د رالعالقـة بـ'ن مرتف�ـR الثقـة بـالنفس وإعاقـة الـذات، وتتعـا ر
Coudevylle et al (2011) أســفرت عـــن وجــود عالقـــة بــ'ن الثقـــة بــالنفس وإعاقـــة الـــذات gـــhوال 

اسة    . �ة بالنفس إيجابيا ع�x إعاقة الذات والgh أسفرت عن تأث'& الثقRyska(2002)رود

ن    وتفــسر الباحثتــان عــدم وجــود تــأث'& للثقــة بــالنفس SــR إعاقــة الــذات لNــو الثقــة بــالنفس لiــست 
محال لالختبار؛ وpالتا�R لم تؤثر RS إعاقة الذات، وOمكن القو إن إعاقة الذات بال|سبة للطلبة قد 

ّ ل
�

اóـgï وك�ـ& �Gمـھ، : ة التعليميـة مثـلترجع إ�� عوامـل متعـددة ذات صـلة بالعمليـ رصـعوpة املـن7 الد
اســية والhــg قــد ال ت�ناســب مــع العديــد مــن  ات الد رباإلضــافة إ�ــ� الطــر املــستخدمة SــR شــرح املقــر ر ق
ــــوال العـــــام وخاصـــــة بال|ـــــسبة لطلبـــــة الNليـــــات العمليـــــة، والـــــضغوط  ـــيم املـــــستمر طـ الطلبـــــة، والتقيــ

شـــــاد V?ــــادي¨g داخـــــل ا�Hـــــرم V?اديميــــة املتعـــــددة مــــع افتقـــــار الكث'ـــــ& مــــن  ـــ� الـــــدعم و� رالطلبـــــة إ�ـ
اGHــام�R، وصــعوpة التوافــق والتعامــل مــع املــستحدثات اGHديــدة باGHامعــة واملنظومــة �لكq&ونيــة 

: الكتاب �لكq&و¢ي، وال�ـ�Gيل عxـ� منـصة ا�Hـرم الـذ?ي، أو عوامـل �âـصية مثـل: اGHديدة، مثل
ة ذات إيجابية أمام لالطموح وس�R 1عض الطلبة ل¥�صو ع�x تقدير رات مرتفعة ل¥�فاظ ع�x صو

�خــرOن، مـــع عــدم التعـــرض للنقـــد أو الــ��رOة، أو نقـــص الدافعيــة وعـــدم الرغبـــة SــR بـــذل اeGHـــد، 
ًفNــل مـــا ســـبق يجعلeـــم يـــضعو أســـبابا إلعـــاقyzم الذاتيــة والhـــg ال �عطـــي لeـــم فرصـــة الختبـــار ثقـــyzم  ن

RــS م متمثلــةeف،:  بأنفــسOعــذار وال�ــسوV عــدم وجــود وقــت ?ــاف لالســتذ?ار، قــضاء وقــت اخــتالق ٍ
Rـــ� مواقــــع التواصــــل �جتمــــا� ـــدم ... طوOــــل مــــع Vصــــدقاء أو عxـ ـــا وعـ إHــــÐ لتجنــــب املeــــام املNلفــــ'ن �yـ

y��ِماك فyúا؛ وpالتا�R تNو ثقyzم لiست محل تقييم أو اختبار من قبل �خرOن   .ن
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ـــــم املتخصــــــص'Urdan&Mindgley(2001,115-139)    وOــــــذكر ـــنفس  أن معظـ ــــال علــــــم الــــ ـــR مجــ ن Sـــ
تھ أو الشك فyúا،  ن أن إعاقة الذات V?اديمية ت|شأ لدى الطالب لiس من ضعف قد ّالq&بو ير

ر و ي
  .لكن تلبية الحتياجات الطالب RS إيجاد ت�&يرات لإلخفاق V?ادي¨g ا�ªتمل

ـــزم ــــام�R بـــــصفة عامـــــة �ـــــس�� إ�ـــــ� تجنـــــب امل) 47: 2019(    و�ـــــش'& أبـــــو العــ ــــ� أن الطالـــــب اGHـ eـــــام إ�ـ
ف الـــصعبة والhـــg تحتـــاج إ�ــــ� بـــذل املزOـــد مـــن اeGHـــد، فeــــو يبحـــث عـــن املواقـــف الhـــg تNــــو  نوالظـــر و
ّاحتمالية النجاح فyúا مرتبطة باحq&ام الذات أك§& من بذل جeد حقيقي ملموس، بحيث يتم تفس'& 

غم وجود اتھ وإمNانياتھ، وO|سب النجاح  ر�خفاق RS تلك املواقف 1عيدا عن ذاتھ، أو قد ر  العقبات  ً
اتـــھ الذاتيـــة، فeـــو ال يرغـــب SـــR اختبـــار ثقتـــھ بنفـــسھ أو جعلeـــا محـــال لالختبـــار والتقيـــيم؛ لـــذا  إ�ـــ� قد

�
ر

يبحـث عـن وســيلة ي¥Gـأ إلyúــا إليجـاد عــذر مالئـم لـألداء الــضعيف والhـg قــد �عتمـد علyúــا حفاظـا عxــ� 
ً

نتقديره لذاتھ، دو أن تNو ثقتھ بذاتھ محل تقييم أو اختبار   .ن

أن إعاقة الذات V?اديمية تظeر بوضوح ?اسq&اتيجية تمكن الطلبة من ) 47: 2020( سالم ى    وOر
راخـــتالق Vعــــذار ألوجـــھ القــــصو V?ـــادي¨g؛ وpالتــــا�R ت�ـــيح الفرصــــة للطلبـــة مــــن الفـــصل بــــ'ن Vداء 

ـــتمال ) ?الثقــــة بــــالنفس(V?ــــادي¨g والــــسمات ال»�ــــصية مــــثال، فعنــــدما يواجــــھ الطالــــب إخفاقــــا محـ
ً ًً

ً �نخـراط SـR مجموعـة مـن الـسلوكيات الhـg تـؤثر سـلبا عxـ� جeـده مثـل الـسeر لوقـت متـأخر يفـضل

من الليل،  استخدام مواقع التواصـل �جتمـا�R عـدة سـاعات، الت�ـ�ه مـع Vصـدقاء، بحيـث يـتمكن 
اتـھ ال»�ـصية، أي أن إعاقــة  !ــا إ�ـ� قد رمـن عـز �خفـاق V?ـادي¨g لeــذه الـسلوكيات بـدال مـن عز و و

ً

ة إيجابية أمام �خرOن وحماية سمعتھ 1عيدا عن الذات ً توجد إليجاد م�&رات تحقق للطالب صو ر
ّ?و ثقتھ محل شك أو ضعف فyúا   .ن

أن ال¥Gوء إ�� إعاقة الذات عملية اس�باقية �سبق البدء ) 49-48: 2021(ى    وOر املعال والعظامات 
ة الفرد نباملeمة و!ذا �ع�g أ�yا مب|ية ع�x أفNار تNو مسبوقة حو ر صعوpة املeمة أو توقع حو قد ل ل

نوالhــg ال تNــو دقيقــة، أي أن إعاقــة الــذات تNــو اســ�باقية لتوقــع �خفــاق باملeمــة، فNــل مــا ســبق  ن
ة دو �ســــ�ناد إ�ــــ� Vدلــــة، أو حhــــ� اختبــــار ثقتــــھ  نيــــرتبط باألفNــــار الالمنطقيــــة عــــن املوقــــف والقــــد ر

  .  تجا!لeالبذاتھ، فeو لم يحاو أن يخت�& ثقة بذاتھ، بل 

  .تأث0 الكمالية العصابية �� الثقة بالنفس

�كشفت النتائج عن عدم وجود تأث0 سبLÔ مباشر دال إحصائيا للكمالية العصابية 

  .وأ3عادJا �� الثقة بالنفس

اســة شــا!'ن  ر    تتفــق !ــذه الن�يجــة جزئيــا مــع د والhــg أســفرت عــن عــدم وجــود عالقــة بــ'ن ) 2014(�
ـــھ مــــــــن ــــــة بالتوجــــــ ــــــة بـــــــــالنفس الكماليــ ـــــــاد الثقــ ـــــــرOن و�عــــــــض أ1عــ املظeــــــــر اGHـــــــــس¨g، العالقـــــــــات ( �خــ

ما¢ــسية، التفاعــل �جتمــا�R، التحــدث مــع �خــرOن اســة ) والر ض نتــائج البحــث ا�Hــا�R مــع د روتتعــا ر
تبـــاط دال ســالب بــ'ن ذو الكماليـــة العــصابية والثقـــة )  2013(ناصــف  ىوالhــg أســـفرت عــن وجــود ا ر
اســة ســلمان  بــالنفس تباطيــة عكــسية دالــة إحــصائيا ن hــg أســفرت عــوال) 2021(رود �وجــود عالقــة ا ر

جـات الطالبـة املعلمـة بNليـة الq&بيـة للطفولـة املبكـرة SـR مقياóـgï ?ـل مـن الكماليـة  ّب'ن متوسطات د ر
  .العصابية وتقدير الذات

    وتفــسر الباحثتــان عــدم وجــود تــأث'& للكماليــة العــصابية SــR الثقــة بــالنفس بــأن تلــك الن�يجــة �عــد
ُ ّ 

نمنطقية وطبيعية؛ ولعل ذلك يرجع إ�� ?و الكمالية طاقة سواء أ?انت إيجابية أو سلبية وال يمكن  ّ

ىللفـــرد أن يتمتـــع بمـــستو مرتفـــع مـــن الطاقـــة طـــوال الوقـــت، فالكماليـــة كطاقـــة ت|ـــشط عنـــد وجـــود 
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س تأث'&!ا كتعرض الطالب لضغوط شديدة ?الgh تـصاحب  !ا ح�h تما رمحفزات �ساعد ع�x ظeو ر
ات والتقييمات العملية والتوقعات العالية من الوالدين وVساتذة والgh تصاحب فq&ة فq&ة � رختبا

ات الـــشفeية، أو تقيـــيم الكفـــاءات ال»�ـــصية، أو  ض العمليـــة و�ختبـــا ات أو تقيـــيم العـــر ر�ختبـــا ور
 gتـدفع الطالـب إ�ـ� تب�ـ gـhضا واستحـسان مـن حولـھ وال ر1س�ب ا�Hوف من التعرض للنقد وفقدان 

اي'& مرتفعة ألدائھ ح�h لو ?انت غ'& واقعية، كذلك ا�Hال مع متغ'& الثقة بالنفس والذي يظeر مع
ات أو  ر!ـو �خـر بوضـوح عنـد وجـود محفـزات ?ــاملواقف الhـg تخت�ـ& ثقـة الطالـب بذاتـھ مثـل �ختبــا

ا}yم؛ ونظــرا ألن الفqـ&ة الhـg تــم خاللeـا تطبيـق املقـايiس �عت�ــ& عاد ّتقيـيم كفـاء}yم وقـد ّ ً يـة تخلـو مــن ر
ات أو التقييمات العملية؛ لـذا لـم تـؤثر الكماليـة العـصابية عxـ� متغ'ـ&  رالضغوط املصاحبة لالختبا

  .الثقة بالنفس فطاملا انتفى الس�ب فمن الطبي�R أن ت|تفي الن�يجة

 والثقـــة بـــالنفس) كمتغ'ـــ& مــستقل(ال تختلــف العالقـــة بــ'ن الكماليـــة العــصابية  : الفــرض الثـــاHي
  .ُكمتغ'& معدل)  إناث–رذ?و (باختالف النوع  )كمتغ'& تا1ع(إعاقة الذات و) طكمتغ'& وسي(

للتأكـد مـن Vثـر ) AMOS(باسـتخدام برنـامج وللتحقق من ��ة الفرض السابق قامت الباحثتـان 
ـــو (املعــــدل ملتغ'ــــ& النــــوع  والثقــــة بــــالنفس ) كمتغ'ــــ& مــــستقل(عxــــ� الكماليــــة العــــصابية )  إنــــاث–رذ?ـ

  ).كمتغ'& تا1ع(اقة الذات وإع) كمتغ'& وسيط(

؛ كمـــا تأكـــدت الباحثتـــان قبـــل إجــــراء )Moderation(    وقـــد تب|ـــت الباحثتـــان نمـــوذج Vثـــر املعـــدل 
ط الواجـــب توافر!ــا للتحليـــل، ومـــن أ!مeــا إيجـــاد مـــصفوفة  والتحليــل مـــن ?افـــة �فq&اضــات والـــشر

تباط ب'ن متغ'&ات البحث، حيث تب'ن وجود عالقات قوOة ب 'ن !ذه املتغ'ـ&ات و�عـضeا رمعامالت �
  .البعض

ّوpناء ع�x ما سبق تم إجراء تحليل املسار ع�x عينة البحث Vساسية، وتم حساب ?ل من معامالت  ّ

، والقيمة ا�Hرجة الgh �عادل قيمة  Oة، وا�Hطأ املعيار Oة واملعيا ي�نحدار الالمعيا ر   " ت" ر

يان يو¬�ان نموذج تحليل املسار املستخرج ، والشكالن التال) إناث–رذ?و (وداللyzا لدى الطالب 
Oـــة  رملتغ'ـــ&ات البحـــث ?ـــل مـــن الـــذ?و و�نـــاث، وOو¬ـــ¤ اGHـــدو التـــا�R معـــامالت �نحـــدار الالمعيا ل ر ّ

Oة، وا�Hطأ املعيار ب'ن متغ'&ات نموذج تحليل املسار لدى الطالب  يواملعيا   ): إناث–رذ?و (ر
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  رحليل املسار املستخرج ملتغ0ات البحث لدى الذكونموذج ت) 5(شZل 

  
  نموذج تحليل املسار املستخرج ملتغ0ات البحث لدى Iناث) 6(شZل 

Oـة، وا�Hطـأ املعيـار بـ'ن متغ'ــ&ات  Oـة واملعيا يكمـا يو¬ـ¤ اGHـدو التـا�R معـامالت �نحـدار الالمعيا رل ر
  ). إناث–رذ?و (نموذج تحليل املسار لدى عينة البحث 



نمذجة المعادلة البنائية متعددة المجموعات في العالقة بين الكمالية 
  ... والثقة بالنفس وإعاقة الذات لدى طلبة الجامعة في ضوء العصابية

  فاطمة السيد حسن خشبة/ د
  عفاف سعيد فرج البديوي/ د

 

 

 

- 607 -

�ـــــة واملعيا) 22(لجـــــدو  ر�ـــــة لنمـــــوذج تحليـــــل املـــــسار ملتغـــــ0ات رمعـــــامالت Sنحـــــدار الالمعيا
  ) إناث–رذكو (البحث لدى عينة البحث 

ّ    يتù¤ من اGHدو السابق أنھ تم حساب تحليل املسار للعالقة ب'ن  كمتغ'& (الكمالية العصابية ل
)  إناث–رذ?و (ب�باين النوع  )كمتغ'& تا1ع(إعاقة الذات و) كمتغ'& وسيط( والثقة بالنفس) مستقل

Oـــة لـــدى الـــذ?و جـــاءت . عـــدلُكمتغ'ـــ& م روقـــد أكـــدت النتـــائج أن جميـــع معـــامالت �نحـــدار الالمعيا ر
جـــة الNليـــة للكماليـــة العـــصابية وأ1عاد!ـــا وإعاقـــة 0.01ىقيمeـــا ا�Hرجـــة دالـــة عنـــد مـــستو   بـــ'ن الد

ّ
ر

ًالذات؛ وأيضا ب'ن الثقة بالنفس كمتغ'& وسيط وإعاقة الذات كمتغ'& تا1ع؛ RS ح'ن ال يوجـد تـأث'& 

جة الNلية للكمالية العصابية وأ1عاده والثقة بالنفسب'ن ا لد
ّ

  .ر

Oة لدى �نـاث جـاءت قيمeـا ا�Hرجـة دالـة عنـد مـستو  ى    وأيضا جميع معامالت �نحدار الالمعيا ر ً

جـــة الNليـــة للكماليـــة العـــصابية وأ1عاد!ـــا والثقـــة بـــالنفس 0.01 ؛ بـــ'ن الد
ّ

وإعاقـــة ) كمتغ'ـــ& وســـيط(ر

غ0ات واتجاه املت
0  التأث

معامالت Sنحدار 
�ة   رالالمعيا

  القيمة ا#Aرجة  يا#hطأ املعيار
معامالت Sنحدار 

�ة   راملعيا

  ىمستو

  الداللة

 إناث رذكو إناث رذكو إناث رذكو إناث رذكو  إناث  رذكو  إdg  من

جة   رالد
الZلية 

ّ

للكمالية 
  العصابية

الثقة 
 بالنفس

1.038  -5.720  1.028  2.129  1.010  -2.686  1.105 -3.208 .313 .007 

ا#Aساسية 
  للنقد

الثقة 
  بالنفس

.005  5.826  1.042 2.192 .005  2.657  .003 1.434 .996 .008 

 dgاجة إA#ا
Sستحسان

الثقة 
  بالنفس

-1.791 6.034 1.202 2.431 -1.490 2.482 -.584 1.107 .136 .013 

 0املعاي
املرتفعة 

  لألداء

الثقة 
  بالنفس

-.366 5.305 1.042 2.178 -.351 2.436 -.126 .969 .725 .015 

جة  رالد
الZلية 

ّ

للكمالية 
  العصابية

إعاقة 
  الذات

-.723 -.567 .107 .097 -6.767 -5.813 -1.232 -.968 *** *** 

ا#Aساسية 
  للنقد

إعاقة 
  الذات

1.000 1.000     .756 .750   

 dgاجة إA#ا
Sستحسان

إعاقة 
  الذات

.690 .513 .208 .217 3.321 2.365 .381 .285 *** .018 

  0املعاي
املرتفعة 

  لألداء

إعاقة 
  الذات

1.485 1.267 .210 .169 7.083 7.501 .774 .708 *** *** 

الثقة 
  بالنفس

إعاقة 
  الذات

.107 .000 .035 .016 3.004 -.001 .170 .000 .003 1.000 
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 عـدا العالقـة بـ'ن الثقـة بـالنفس كمتغ'ـ& وسـيط وإعاقـة الـذات كمتغ'ـ& ؛ فيمـا)كمتغ'ـ& تـا1ع(الذات 
كمتغ'& (والثقة بالنفس ) كمتغ'& مستقل(ّتا1ع؛ مما يدل ع�x تباين العالقة ب'ن الكمالية العصابية 

ُكمتغ'ـ& معـدل SـR نمـوذج تحليـل )  إنـاث–رذ?ـو (ب�بـاين النـوع ) كمتغ'& تـا1ع(وإعاقة الذات ) وسيط

  .املسار

 ¤ùتOليـة )  إناث–رذ?و (ًأيضا تأث'& النوع وNجـة ال كمتغ'& معدل SـR نمـوذج تحليـل املـسار بـ'ن الد
ّ

ر ُ

  ).كمتغ'& تا1ع(للكمالية العصابية وأ1عاد!ا وإعاقة الذات 

SــR نمــوذج تحليــل املــسار بــ'ن عينــة الــذ?و و�نــاث؛ مــن خــالل نمــوذج  ر    كمــا تــم حــساب �خــتالف  ّ

نــة املتـــداخل والـــذي يقــار نـــة بـــ'ن نمـــوذج'نراملقا ر بـــ'ن نمـــاذج املطابقــة ا�ªتلفـــة، حيـــث تمــت املقا : ن
ّالنمـوذج القياóــgï، ونمــوذج البــوا�R؛ وpالتـا�R تــم قيــاس الال�غ'ــ& SــR ?ـل مNونــات النمــوذج بدايــة مــن  ّ

 RـــS قائمـــة املتغ'ـــ&ات كمـــا RـــS &ّالنمـــوذج بـــدو قيـــود إ�ـــ� النمـــاذج املقيـــدة، حيـــث تـــم حـــساب الال�غ'ـــ ن
 ،gïóنـة النموذج القيا روالال�غ'& SـR البـوا�R مـن خـالل نمـوذج البـوا�R، واGHـداو التاليـة تو¬ـ¤ املقا ل

  .ب'ن !ذه النماذج و�عضeا

  )23(لجدو 

  ر اف0Rاض النموذج غ0 املقيد ملتغ0ات البحث للذكو وIناث

/ النموذج
  املؤشرات

DF CMIN P NFI IFI RFI TLI 

النموذج 
L�×القيا  

8 53.888 .000 .011 .011 .027 .027 

نموذج 
  التغايرات

18 95.851 .000 .019 .019 .022 .022 

�Ø053. 053. 044. 044. 000. 217.340 20  نموذج البوا 

                 0.05ىغ0 دالة عند مستو                * 0.01ىغ0 دالة عند مستو *** 

  ) 24(لجدو 

ان القياسية ملتغ0ات البحث للذكو و راف0Rاض نموذج Fو   Iناثز

 DF CMIN P NFI IFI RFI TLI  املؤشرات/ النموذج

  004.- 004.- 008. 008. 000. 41.963 10  نموذج التغايرات

�Ø026. 026. 033. 033. 000. 163.452 12  نموذج البوا 

  0.05ىغ0 دالة عند مستو            * 0.01ىغ0 دالة عند مستو *** 
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  ) 25(لجدو 

  رت البنائية ملتغ0ات البحث للذكو وIناثاف0Rاض نموذج التغايرا

/ النموذج
  املؤشرات

DF CMIN P NFI IFI RFI TLI 

�Ø031. 031. 025. 024. 000. 121.489 2  نموذج البوا 

  0.01ىغ0 دالة عند مستو *** 

جات ا�HرOة  نات RS د نات تضمنت مقا ر    يتù¤ من اGHداو السابقة أن املقا ر ر نات DF( RS(ل ر، ومقا
قـةمر� جـات ا�HرOـة )X2(رع ?اي الgh يطلـق علyúـا مؤشـر مر�ـع ?ـاي ترpيـع الفا ر، وكـذلك ال|ـسبة بـ'ن د

  .إ�� مر�ع ?اي حيث تدل عدم داللة قيمyzا ع�x توافر الال�غ'& ب'ن النماذج

ل    كمــــا يتــــù¤ مــــن اGHــــداو الــــسابقة أن جميــــع املؤشــــرات تــــدل عxــــ� تــــوافر الال�غ'ــــ& بــــ'ن النمــــاذج 
كمتغ'ـــ& (اخـــتالف العالقـــة بـــ'ن الكماليـــة العـــصابية ّ الال�غ'ـــ&؛ ممـــا يـــدل عxـــ� املـــستخدمة SـــR قيـــاس

 –رذ?ـــو (بــاختالف النــوع ) كمتغ'ــ& تــا1ع(وإعاقـــة الــذات ) كمتغ'ــ& وســيط(والثقــة بــالنفس ) مــستقل
  . ُكمتغ'& معدل RS النماذج املستخدمة) إناث

زعxـ� التعـديل والوسـاطة قـد أحــر  إ�ـ� النتـائج الـسابقة يتـù¤ أن نمـوذج املــسار املعتمـد     وpـالنظر
فـض الفـرض الـصفر وقبـو الفـرض البـديل مؤشرات مطابقة إجمالية مقبولة؛  لوpالتـا�R فقـد تـم  ي ر ّ

ـــنص عxـــــ� ـــ'ن ا" الــــذي يــ والثقـــــة بـــــالنفس ) كمتغ'ـــــ& مـــــستقل(الكماليــــة العـــــصابية خـــــتالف العالقـــــة بــ
  .ُكمتغ'& معدل) ناث إ–رذ?و (باختالف النوع ) كمتغ'& تا1ع(وإعاقة الذات ) كمتغ'& وسيط(

  : تفس0 ومناقشة النتائج

  .ُتأث0 النوع كمتغ0 معدل �� العالقة بن الكمالية العصابية والثقة بالنفس

ُ    كـشفت النتــائج عــن وجـود تــأث'& ســالب دال إحــصائيا ملتغ'ـ& النــوع كمتغ'ــ& معـدل SــR العالقــة بــ'ن  �

Oـة لـدى الـذ?و الكمالية العـصابية والثقـة بـالنفس، حيـث بلغـت قيمـة معـ رامالت �نحـدار الالمعيا  ر
�وüــــR قــــيم غ'ــــ& دالــــة إحــــصائيا، SــــR حــــ'ن بلغــــت قيمــــة معــــامالت ) 1.010( والقيمـــة ا�Hرجــــة) 1.038(

Oة لدى �ناث   (ىوüـR قـيم دالـة عنـد مـستو) 2.686-(والقيمة ا�Hرجـة ) 5.720-(ر�نحدار الالمعيا
ل وخاصــة لــدى �نــاث ?ــان لـھ أثــر SــR العالقــة بــ'ن ُ؛ و!ـذا �ع�ــg أن متغ'ــ& النــوع  كمتغ'ــ& معـد)0.05

  .رالكمالية العصابية والثقة بالنفس أي أن �ناث أفضل تأث'& من الذ?و

اسة تناولت دو النوع كمتغ'& معـدل SـR العالقـة ) RS حدود علمeما(    لم �ع§& الباحثتان  ُع�x أي د ر ر
اسات السابقة الgh تناولت ب'ن الكمالية والثقة بالنفس، وقد حاولت الباحثتان � رستفادة من الد

الكمالية والثقة بالنفس و�عض املتغ'&ات الديموجرافية RS تفس'& النتائج؛ لذا تتفـق !ـذه الن�يجـة 
اسة السيد وآخرOن  جود ) 2013(رمع د ق RS الكمالية لصاH¤ �ناث و ووالgh أسفرت عن وجود فر و

ض !ـذه  ، وتتعـا ق RS التفاؤ لصاH¤ الـذ?و رفر ر اسـة ناصـف لو والhـg أسـفرت ) 2013(رالن�يجـة مـع د
ق الكماليـة العـصابية؛ ترجـع إ�ـ� النـوع  ق SـR الثقـة؛ )  إنـاث–رذ?ـو (وعن عـدم وجـود فـر جـود فـر وو و

ُوتفــسر الباحثتـان تــأث'& �نـاث كمتغ'ــ& معـدل SــR مـسار العالقــة بــ'ن . ترجـع إ�ــ� النـوع لــصاH¤ �نـاث

الكمالية العصابية والثقة بالنفس بأن ذ
ّ

اجع إ�� طبيعة اGªتمع الشر�R بصفة عامة واGªتمع  رلك 
ياملصر بصفة خاصة بمـا يحملـھ مـن قـيم وعـادات وتقاليـد، باإلضـافة إ�ـ� طبيعـة أسـاليب الت|ـشئة 
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�جتماعيــة املتبعــة مــن الوالــدين SــR ترpيــة أبناyÏــا وخاصــة �نــاث، فاألســرة تحــرص SــR ترpيyzــا لألن6ــ� 
ضا من حولeا ح�h وإن ?انت ع�x وضع معاي'& خاصة متمثلة  رRS طلب الكمال RS ?ل gïòء ح�h تنال  ّ

ضــة علyúــا مــن قبــل الوالــدين، مــع  ات و�مNانيــات لتحقيــق V!ــداف واملعــاي'& املفر ِال تمتلــك القــد و ر
  . ىا�Hساسية للنقد، ا�Hوف من التقييم السل×g؛ و!و ما يؤدي إ�� تد¢ي مستو الثقة لد�yا

ى أن �ناث أك§ـ& مـن الـذ?و SـR مـستو الكماليـة؛ 1ـس�ب العوامـل Sherry et al (2014,76)ى    وOر  ر
ّالبي$يــــة الhــــg �عــــشن فyúــــا وك§ــــ&ة الــــضغوط امللقــــاة عxــــ� عــــاتقeن، باإلضــــافة إ�ــــ� حرصــــeن عxــــ� نيــــل  ّ

ّ�ستحــسان والقبــو مــن قبـــل �خــرOن مــع ا�Hـــوف مــن التعــرض للنقــد؛ ممـــا يجعلeــن أك§ــ& عرضـــة  ّ ل
ـــابة بالعديــــد مــــن �ضــــط ـــاألر والقلــــق و�كتئــــاب؛ و!ــــو مــــا يــــؤدي إ�ــــ� تـــــد¢ي لإلصـ قرابات النفــــسية ?ـ
ّمستو الثقة بالنفس لد�yن   .  ى

و  ق    و�ـــش'& مـــر أن الـــذ?و عـــادة مـــا تNـــو أك§ـــ& مـــيال مـــن �نـــاث إ�ـــ� وضـــع أ!ـــداف ) 229: 2015(ز
ً

ن ر
ا}yم وخ�ـ&ا}yم ومـن ثـ ا}yم، ومeـا رمـستقبلية واقعيـة تتفـق مـع مـا لـد�yم مــن إمNانيـا}yم وقـد ّم الــس�R ر

إ�� تحقيقeا، بiنما الغالب ع�x �ناث !و ال��عة ل¥�يال والتفك'ـ& الالمنطقـي املـستمد مـن أسـاليب 
ا يــــؤدي إ�ــــ� تب�ــــ� أ!ــــدافا غ'ــــ& واقعيــــة و�ــــسع'ن إ�ــــ� تحقيقeــــا بطرOقــــة  ــ الت|ــــشئة �جتماعيــــة، و!ــــو مــ

ً

عشوائية غ'& قائمة ع�x التنظيم أو التخطيط أمال RS نيل استحسان �خرOن؛
ً

ّ مما يؤدي إ�ـ� تـد¢ي 

ّمستو الثقة لد�yن؛ 1س�ب �خفاق RS تحقيق توقعات �خرOن   .ى

+R ) 2017:351(ي    وOذكر الطنطاو نة بالذ?و تحرض ع�x �!تمام بمظeر!ا ا�Hا رأن �ناث مقا رر
}yا اGHـــسمية، فÒـــg تخـــ)�ï مـــن التقييمـــات الـــسلبية املوجeـــة إلyúـــا مـــن قبـــل �خـــرOن عـــن أي  روpــصو

تNــاب أي خطــأ، و�ــس�� إ�ــ� تحقيــق عمــل تقــو رم بــھ؛ ممــا يجعلeــا أك§ــ& حرصــا وا!تمامــا بفكــرة عــدم ا ً ً ّ

لتلـــك الفكـــرة حhـــ� لـــو ?انـــت ال تمتلـــك �مNانيـــات مـــن أجـــل نيـــل القبـــو و�ستحـــسان ممـــن حولeـــا، 
ا بمــن حولeـا وخاصــة  ًروOمكـن القـو أن Vن6ــ� 1ـس�ب طبيعـة تركيــب �âـصيyzا أك§ــ& �عاطفـا وشـعو ً ل

ّ  ممــا يجعلeــا أك§ــ& امتثــاال لرغبا}yمــا وتوقعا}yمــا؛ ممـا يــؤدي SــR كث'ــ& مــن Vحيــان إ�ــ� عــدم الوالـدين؛ ًّ

ة ع�x تحقيق الكث'& من أ!دافeا؛ و!و ما يؤدي إ�� تد¢ي مستو الثقة بالنفس لد�yا ىالقد   .ر

 gسي��Hر اOا غ'&) 1018-1017: 2017(ى    وyا �شعر بأ�eعة للكمال يجعل��ن�6 بالV كفء أن تمتع 
اضية عن أداyÏا وكما يصعب علyúا قبو أي نقد SـR أداyÏـا وتناضـل 1ـشدة مـن أجـل تحقيقـھ،  لوغ'&  ر
ة الـــس�R لطلـــب الكمـــال حhـــ� تنـــال  وركمـــا يوجـــد لـــد�yا شـــعو وأفNـــار ال منطقيـــة تراود!ـــا حـــو ضـــر لر
!ا بــا�Hوف مـــن الفـــشل والتقيــيم الـــسل×g، فمـــن  رالقبــو مـــن قبـــل �خــرOن و!ـــو مـــا يــؤدي إ�ـــ� شـــعو ل

ا}yا وإمNانيا}yــا؛ و!ــو مــا يــؤدي SــR كث'ــ& مــن Vحيــان إ�ــ� و رجeــة نظر!ــا أي نقــد ســل×g ســيقلل مــن قــد
رمعانyzا من العديد من املشا?ل كتد¢ي مستو تقدير الذات، والثقة بالنفس لد�yا، وعدم الشعو  ى

  .بالسعادة

ادكــة           اGªتمـع، وOحرصــن رأن �نـاث أك§ــ& حـساسية مــن الـذ?و لنظــرة ) 211: 2019(رو�ـش'& د
ّع�x أن ينظر لeن اGªتمع نظرة إيجابية، وكذلك �سع'ن إ�� أن تNو عالقا}yن بمن حولeن جيدة؛  نّ
ًو!و ما يؤدي �yـن إ�ـ� الـس�R لطلـب الكمـال SـR ?ـل مـا يقمـن بـھ، وغالبـا مـا يـؤدي سـعyúن للكمـال إ�ـ�  ّ

!ن بالرضــــا عــــن أ ا}yن وأداyÏــــن، باإلضــــافة إ�ــــ� عــــدم شــــعو رالــــشك SــــR قــــد ّ ـــن ر ّداyÏــــن أو عالقــــا}yن بمـ ّ

!ن بالقلق والتوتر خوفا من التعرض للنقد أو ال��رOة؛ مما يفقد!ن  ّحولeن؛ مما يؤدي إ�� شعو ًّ
ر

ا}yن   . رالثقة RS قد
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ن              ووOر السيد وآخر أن Vن�6 بصفة عامـة كث'ـ&ا مـا تـضع أ!ـدافا غ'ـ& واقعيـة  )190:2020(ى
ً ً

ا}yا، وpاإلضافة إ�� وOصعب تحقيقeا و�شعر 1عدم الرضا ر عن مظeر!ا اGHس¨g، وعدم الثقة RS قد
ة عxــ� تحمـــل Vعبـــاء  رنمــط الq&بيـــة املتبـــع SــR اGªتمعـــات الـــشرقية حيــث تر�ـــى Vن6ـــ� عxــ� عـــدم القـــد
ـــا  ـــا بنفـــــسeا غالبــ ــــؤثر عxـــــ� مـــــستو ثقyzــ ات؛ ممـــــا يـ ـــرا مـــــات، واتخـــــاذ القــ V ـــــةeليات ومواج ًواملـــــسؤ ىّ ر ز و

pمــــا �ــــشعر بالــــضيق إذا �ــــشعر باإلحبــــاط والتــــوتر و مـــا رالقلـــق عنــــد �خفــــاق SــــR تحقيـــق أ!ــــدافeا، و
ِأخفقت كذا RS تحقيق طموحات والد�yا وغالبا ما �س�� إ�� تجنب النقد من قبل والد�yا ً  .  

  .ُتأث0 النوع كمتغ0 معدل �� العالقة بن الكمالية العصابية وإعاقة الذات

ُحـصائيا ملتغ'ـ& النـوع كمتغ'ـ& معـدل SـR العالقـة بــ'ن كـشفت النتـائج عـن وجـود تـأث'& سـالب دال إ      �

Oـة لـدى الـذ?و رالكمالية العصابية وإعاقة الذات، حيث بلغـت قيمـة معـامالت �نحـدار الالمعيا - ر
�وRü قـيم دالـة إحـصائيا، SـR حـ'ن بلغـت قيمـة معـامالت �نحـدار ) -6.767( والقيمة ا�Hرجة )(723.

Oــة لــدى �نــاث  ؛ )0.01 (ىوüــR قــيم دالــة عنــد مـــستو  ) 5.813-( والقيمــة ا�Hرجــة )567.-(رالالمعيا
SـــR العالقــــة بــــ'ن الكماليــــة العــــصابية  ُو!ـــذا �ع�ــــg أن متغ'ــــ& النــــوع  كمتغ'ـــ& معــــدل قــــد أثــــر بالــــسلب 

اســة تناولــت دو النــوع  ركمتغ'ــ& مــستقل وإعاقــة الــذات كمتغ'ــ& تــا1ع، لــم �ع§ــ& الباحثتــان عxــ� أي د ر
ـــ& معـــــدل SـــــR العالقــــــة بـــــ ــــتعانت الباحثتــــــان ُكمتغ'ــ ــــد اسـ ـــة الـــــذات، وقـ ــــصابية وإعاقـــ ـــة العـ 'ن الكماليــ

اسات الgh تناولت العالقة ب'ن الكمالية العصابية وإعاقة الذات لتفس'& !ذه الن�يجة، وتتفق  ربالد
اســـة  تبـــاط ســـالب بـــ'ن الكماليـــة Hutuleac(2014)ر!ـــذه الن�يجـــة مـــع د ر والhـــg أســـفرت عـــن وجـــود ا

تبــاط ســالب بــ'ن Strumblel(2014)اســة ر�يجابيــة وإعاقــة الــذات، ود ر والhــg أســفرت عــن وجــود ا
اســة  ض !ــذه الن�يجــة مــع د رالكماليــة العــصابية وإعاقــة الــذات وتتعــا  Alodat & AL-Hamouriر

ـــــن وجــــــود عالقــــــة إيجابيــــــة بــــــ'ن الكماليــــــة واســــــq&اتيجيات إعاقــــــة الــــــذات (2020)  والhــــــg أســــــفرت عـ
اسة تباط إيجا�ي ب'ن الكمالية وسلوك  والgh أسفرAgarwal & Rathore (2021)رود رت عن وجود ا

  . إعاقة الذات

ُكمتغ'& معدل RS العالقة ب'ن الكمالية العصابية ) رذ?و وإناث (       وتفسر الباحثتان إسeام النوع 

اجع إ�� أن مستو الكمالية لدى طلبة اGHامعة ?ان معتدال؛ وpالتا�R لم  وإعاقة الذات؛ بأن ذلك 
ً

ى ر
ّ

جــة ي الكماليــة العــصابية؛ ولعــل ذلــك يرجــع إ�ــ� طبيعــة العينــة الhــg أجــر علyúــا البحــث، ريــصل إ�ــ� د ّ

Oـــاض أطفـــال وقـــسم اللغـــات  رحيـــث تـــم تطبيـــق البحـــث عxـــ� طالبـــات شـــعبة الq&بيـــة وطالبـــات قـــسم  ّ

والq&جمة وتلك Vقسام �عد من Vقسام املم'�ة بالNلية؛ أل�yا
ُ

أوال تقبل الطالبـات ا�Hاصـالت عxـ� : 
ً

!رOة، وثانيامجموع م V ةOالثانو RS ًرتفع طبيعة الطالبات RS تلك الشعب حيث تتم'� طالبات تلك : ز
ـــن  ـــات مــ قالــــشعب بـــــالتفو و�جyzــــاد والتم'ـــــ� والتقــــديرات املرتفعـــــة، فالغالبيــــة العظ¨ـــــ� مــــن الطالبــ

نـة ببـا�R طالبـات الNليـة ا�Hاصالت ع�x تقديرات مرتفعة تq&اوح من بـ'ن جيـد جـدا وممتـاز مقا
ّ

ر ، أمـا �
ّبال|سبة للطالب فقد تم انتقاؤ!م من طالب ?لية العلوم والq&بية الذين �عت�&وا كذلك من الطالب 

ة عxــــ� الــــس�R إ�ــــ�  ـــد راملم'ــــ�ين؛ ونظــــرا ملــــا يتمتــــع بــــھ أفــــراد العينــــة مــــن خــــصائص جعلــــت لــــد�yم القـ ً

ا}yم، باإل ضـافة إ�ــ� رالكماليـة الـ©�ية مــن خـالل وضـع أ!ــداف واقعيـة ت�ناســب مـع إمNانيـا}yم وقــد
}yم عxــ� �نجــاز والتم'ــ�؛ و!ــو  رغبــyzم SــR تحقيــق ذوا}yــم وتحقيــق مــستو مرتفــع مــن Vداء مــع قــد ىر

ات؛  مـــا ضـــا!م عمـــا حققـــوه مـــن أ!ـــداف وإنجـــا !م بالرضـــا عـــن مـــستو أداyÏـــم و زيـــؤدي إ�ـــ� شـــعو ر ى ر
  .ىوpالتا�R تد¢ي لد�yم مستو إعاقة الذات

ييجــة كــذلك SــR ضــوء مــا تــم ذكــره مــن إطــار نظــر مــن     و�ــش'& الباحثتــان إ�ــ� أنــھ يمكــن تفــس'& الن� ّ

ُحيث ?و الكمالية مفeوم ثنا�ي البعد أحد!ما الكمال الصR1 والذي �ع�g س�R الطلبـة إ�ـ� وضـع : ن
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 Rـــالرغم مـــن ســـ�pات، و رمعـــاي'& عاليـــة ألداyÏـــم، إال أ�yـــا SـــR حـــدود مـــا يتمتعـــوا بـــھ مـــن إمNانيـــات وقـــد
؛ ألن ًالطلبـة إ�ـ� املeـام الhـg تتطلـب مجeـودا  ّعاليـا وإال أ�yـم ال يقبلـوا أن يNـو أداؤ!ـم دو املـستو ى ن ن ً

ن بالرضــا والــسعادة عــن أداyÏــم؛ وpالتــا�R لــن  ا}yم و!ــو مــا يجعلeــم �ــشعر ولــد�yم وعيــا بــذوا}yم وقــد ر ً

ُيNو !ناك م�&ر الستخدام إعاقة الذات بك§&ة، والبعد الثا¢ي و!و الكمال غ'& الصR1 أو العصا�ي  ن
  .ا أنھ يؤدي إ�� العديد من �ثار السلبية ع�x ��ة الفرد النفسيةو!و عكس ما سبق كم

 أن الكمالية طاقة لـدى Stoeber&Otto(2006,295-296)ّ    وOدعم ما سبق ذكره ما ذكره ?ل من 
اتھ؛  رالفرد يمكن أن �ستخدم 1شNل إيجا�ي أو سل×g، فإذا ?انت نا1عة من إيمان الفرد وثقتھ RS قد

�gï واملــستوOات املرتفعــة مــن Vداء، أمــا إذا ?انــت نا1عــة مــن شــك الفــرد SــR أدت إ�ــ� �نجــاز ال »�ــ
اتھ فإ�yا تقود الفرد إ�� سلوكيات املدمرة للذات ومyøا ع�x س�يل املثال إعاقة الذات واملماطلة   .رقد

نأن الكماليـــة تNـــو عxـــ� متــصل يqـــ&اوح مـــا بـــ'ن الـــسلوكيات الـــسوOة ) 163: 2015(ى    وتــر العبيـــدي 
ـــة وOجا!ـــــدو والال اقعيــ ـــدافا ومعـــــاي'& عاليـــــة و نســـــوOة، فـــــالطالب ذو الكمـــــال الـــــسو يـــــضعو أ!ــ ن وي و

ً

نليحققــوا التفــو والتم'ــ�، كمـــا أن لــد�yم توقعــات عاليــة ألنفـــسeم، و�ــستمتعو بتوقعــات �خـــرOن  ق
نــة SــV Rداء مــع تقبــل ا�Hطــأ، والــشعو بالرضــا عــن ?ــل مــا يــتم  ّنحــو!م، باإلضــافة إ�ــ� تمــتعeم باملر ّ ر و

  . ىقھ؛ وpالتا�R يتد¢ى لد�yم مستو إعاقة الذاتتحقي

ى أن الطالب الذين يتمتعو بمستو من الكمال الصR1 عادة ما Firoozi et al (2016,97)    و�ش'&  ن
ا}yم الواقعيـــة وOؤكـــدو عxـــ� املعـــاي'& العاليـــة الhـــg عـــادة  نيـــضعو توقعـــات ألداyÏـــم تتماòـــ�ï مـــع قـــد رن

ا}yم ما د!م وقـد رتNو متوافقة مع موا ر ، ولـد�yم دوافـع عاليـة تحفـز!م عxـ� تحقيـق النجـاح SـR ظـل ن
ف معينة؛ مثل !ذا يؤدي إ�� تد¢ي مستو إعاقة الذات، وOجعـل الكمـال الـصR1 يـرتبط سـلبا  ًظر ى و

  .بإعاقة الذات

ن أن الطالب الذين يتمتعو بالكمال الصR1 ال يوجد لد�yم أسباب Tadik et al (2017,88)ى     وOر 
م إعاقة الذات؛ ألن لـد�yم إمNانيـات فكرOـة متقدمـة وأ!ـدافا وا¬ـ�ة م�ـسقة تدعو!م إ�� استخدا

ً ّ

ا}yم وإمNانـا}yم؛ ممـا يـؤدي إ�ـ� تـد¢ي مـستو سـلوكيات  ىيمكن الوصو إلyúا لNو�yا متماشية مع قـد ّل ر
لإعاقـة الــذات، وOمكـن القــو إن الكمـال الــصR1 والـذي �ــس�� أ�ـ�ابھ للتم'ــ� لـiس لــھ آثـار مــدمرة 

نــة بالكمــال غ'ــ& الــصR1عxــ� �ــ�ة الفــرد  وخاصــة الكمــال املوجــھ للــذات أو املوجــھ ) العــصا�ي(رمقا
  .لآلخرOن، واللذان �»Gعان الفرد ع�x محاولة القيام 1سلوكيات مثل إعاقة الذات

ى أن الطالب الذين يتمتعو بمستو مرتفع من الكمال �يجا�ي أو Akar et al (2018,14)    وOذكر  ن
ـــة أك§ــــ& ة و�نجــــاز V?ــــادي¨g ولــــد�yم الــــصR1 لــــد�yم تجرpـ ر مــــن الكفــــاءة والفاعليــــة الذاتيــــة املتــــصو

ة عxـــ�  رســلوكيات أقــل مــن إعاقــة الــذات، وكــذلك لــد�yم مــستو أعxــ� مــن الq&ك'ــ� والتحف'ــ� والقــد ى
ة ع�x توظيف �سq&اتيجيات  رالوصو للمعاي'& العالية الgh وضعو!ا ألنفسeم، كما أن لد�yم القد ل

اgïó املرتفع، وOمكن القو إن الطالب للتغلب ع�x ا�Hاالت  ّاeGªدة وتحقيق املزOد من �نجاز الد ل ر
ّيـتم تث�ـيط  وال) معاي'& عاليـة ألداyÏـم ( نالذين ال �عانو من القلق املفرط لتحقيق املعاي'& املرتفعة 

ا  ًعــزOمyzم عنــدما ال يــصلو إ�ــ� V!ــداف الhــg حــددو!ا ألنفــسeم، بــل عxــ� العكــس !ــم أك§ــ& حماســ ن
  .  ىعمل بجد وعقالنية و!و ما يؤدي إ�� تد¢ي مستو إعاقة الذاتلل

  

  



نمذجة المعادلة البنائية متعددة المجموعات في العالقة بين الكمالية 
  ... والثقة بالنفس وإعاقة الذات لدى طلبة الجامعة في ضوء العصابية

  فاطمة السيد حسن خشبة/ د
  عفاف سعيد فرج البديوي/ د

 

 

 

- 613 -

  .ُتأث0 النوع كمتغ0 معدل �� العالقة بن الثقة بالنفس وإعاقة الذات

ُ    كـشفت النتـائج عـن وجـود تـأث'& موجـب دال إحـصائيا ملتغ'ـ& النـوع كمتغ'ـ& معـدل SـR العالقـة بـ'ن   �

Oـة لـدى الـذ?والثقة بالنفس وإعاقة الذات، حيث بلغت  رقيمة معامالت �نحـدار الالمعيا ) 107.(ر
ـــــR قــــــيم دالــــــة إحــــــصائيا، SــــــR حــــــ'ن بلغــــــت قيمــــــة معــــــامالت �نحــــــدار ) 3.004(والقيمــــــة ا�Hرجــــــة  �وüـ

Oـة لــدى �نــاث  و!ــذا �ع�ــg أن متغ'ــ& وüــR قــيم غ'ــ& دالـة؛ ) 001.-(والقيمــة ا�Hرجـة ) 000.(رالالمعيا
رو ?ـان لـھ أثـر SـR العالقـة بـ'ن الثقـة بـالنفس وإعاقـة الـذات ُالنوع  كمتغ'& معدل وخاصة لدى الذ?

ًأي أن الــذ?و أفــضل تــأث'&ا مـــن �نــاث SــR العالقـــة بــ'ن الثقــة بــالنفس وإعاقـــة الــذات وتتفــق !ـــذه . ر
اسة   والgh أسفرت عن وجود عالقة موجبة بـ'ن إعاقـة الـذات Pulford et al (2005)رالن�يجة مع د

ض !ـذه  اسـة روالثقـة بـالنفس، وتتعـا  والhـg أسـفرت عـن Want & Kleitman)2006(رالن�يجـة مـع د
اســـة   والhـــCoudevylle et al g) (2011رعــدم وجـــود عالقـــة بــ'ن إعاقـــة الـــذات والثقـــة بــالنفس ود

رأسفرت عن أن الثقة بالنفس ت|بأت سلبا بإعاقة الذات ولعبت دو املتغ'& الوسيط RS العالقة ب'ن  ً

ت النتائج إ�� أن Vفراد الذين �عانو من تد¢ي تقدير الذات تقدير الذات وإعاقة الذات، كما  نأشا ر
ى�ـــــستخدمو املزOـــــد مـــــن إعاقـــــات الـــــذات؛ ألن لـــــد�yم مـــــستو متـــــد¢ي مـــــن الثقـــــة بـــــالنفس، وتفـــــسر  ّن

ُكمتغ'ـــ& معـــدل SـــR العالقـــة بـــ'ن الثقـــة بـــالنفس ) رذ?ـــو(الباحثتـــان وجـــود تـــأث'& موجـــب ملتغ'ـــ& النـــوع 

اجع  روإعاقة الذات؛ بأن ذلك 
ًإ�� ?و الذ?و أك§& حرصا من �ناث ع�x حماية أنفسeم وسمعyzم ّ ر ن

نالعامة أمام مـن حـولeم والظeـو 1ـشNل إيجـا�ي أمـام �خـرOن؛ ممـا يجعلeـم ينخرطـو SـR سـلوكيات  ّ ر
إعاقـة الــذات، ولكــن 1ــشNل معتـدل لتحقيــق العديــد مــن الفوائــد و�ثـار �يجابيــة والhــg مــن أ!مeــا 

اتــھ بــدال مــن الq&ك'ــ� عxــ� مــساعدة الفــرد الــذي يواجــ ھ �خفــاق عxــ� �ســتمرار SــR �عتمــاد عxــ� قد
ً

ر
Vّداء ال¥�ظـي؛ ممــا �ــساعده SـR ا�Hفــاظ عxــ� قيمـة ذاتــھ 1ــشNل إيجـا�ي، باإلضــافة خفــض توقعــات 

ّمن حولھ 1شأن أدائـھ؛ ممـا �ـساعده SـR تقلـق مـستو القلـق؛ وpالتـا�R أداء املeـام 1ـشNل أفـضل ممـا  ىّ
ىملـھ و�عـز مــن مـستو ثقتـھ بنفـسھ،يجعلـھ �ـستمتع 1ع ّوOمكـن القــو إن إعاقـة الـذات لـدى عينــة  ز ل

ىالـذ?و لــم تــصل 1عـد إ�ــ� املــستو املر#ـgï الــذي يخلــف العديـد مــن �ثــار الـسلبية كتــد¢ي مــستو  ى ر
ا SــــR �طــــار ... الثقــــة بــــالنفس، والقلــــق و�كتئــــاب، واضــــطرابات V?ــــل ة إلyúــــ راHــــÐ والhــــg ســــبق �شــــا

 .يالنظر للبحث

ة، بiنما Sniezek (2001,21)   وOذكر   ر أن �ناث ترجع �خفاق إ�� عوامل داخلية مثل نقص القد
جيـــة مثـــل نقـــص اeGHـــد؛ وpالتـــا�R لـــن تNـــو إعاقـــة الـــذات  نالـــذ?و يرجعـــوا �خفـــاق إ�ـــ� عوامـــل خا ر ر
ّبال|ـــسبة لإلنـــاث اســــq&اتيجية �ـــستخدم �Hمايــــة تقـــدير الــــذات وخاصـــة إذا كــــن �عqـــ&فن بالفعــــل أن 

جيـــة ت�ـــ&ر إخفـــاقeن، � ّخفـــاق يرجـــع إ�ـــ� عوامـــل داخليـــة؛ وpالتـــا�R لـــن ي¥Gـــأن إ�ـــ� إ¢ـــشاء عوائـــق خا ر
ا يــــدعم  ة ذات إيجابيــــة؛ ممــــ 1ّعكــــس الــــذ?و الــــذين �ــــستخدمو إعاقــــة الــــذات ل¥�فــــاظ عxــــ� صــــو ر نر

  . ىمستو الثقة لد�yم

ـــــدي×� ـــــــــيص وا�Hــــــ ـــــش'& جعــ ــــ& ) 486 : 2015(    و�ـــــ ـــــــــة �عت�ـــــــ ــــذات V?اديميــ ــــــــة الـــــــ ــــــــدى إ�ـــــــــــ� أن إعاقـــ إحـــ
�ســـq&اتيجيات الوقائيـــة أو أحـــد آليـــات الـــضبط الـــذا�ي الhـــg �ـــستخدم ملواجeـــة ضـــعف Vداء قبـــل 
ة ذات  ع SـR أداء املeــام، فالeـدف الـرئiس للطــالب SـR البiئــة التعليميـة !ـو ا�Hفــاظ عxـ� صــو رالـشر و

ة إيجابيـــة وتجنـــب أن يتـــصفوا بالغبـــاء مـــن قبـــل �خـــرOن، و�ـــساعد!م عxـــ� ذلـــك تطبيـــق اســـq&اتيجي
إعاقة الذات V?اديمية، حيث �ستخدم الطالب اسq&اتيجيات إعاقة الذات والgh من خاللeا ينظر 
ا}yم ا�Hاصــة �yــم، واســتخدام  ن �yــا، ولــiس ضــعف قــد ف الhــg يمــر رإلــyúم عxــ� أ�yــم ¬ــ�ايا الظــر و و

ى!ذه �سq&اتيجية بحكمة �عز من مستو الثقة بالنفس وتقدير الذات   .ز
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أن العالقـة بـ'ن املتغ'ـ&ين و!مـا الثقـة بـالنفس وإعاقـة الـذات معقــدة ) 281 :2015(ى    وتـر شـا!'ن 
ة إيجابيــة عyøــا، �Hمايyzــا  رللغايــة، فالطالــب الــذي �ــستخدم إعاقــة الــذات ال بــد أن يNــو لديــھ صــو ن ّ

يوا�ªافظـــة علyúـــا عxـــ� Vقـــل SـــR اGªـــاالت V?اديميـــة املرتبطـــة باملeـــام، ومـــع ذلـــك فـــإن الطـــالب ذو  ّ

ننفس املرتفعــة واملنخفــضة �ــستخدمو إعاقــة الــذات وإن اختلــف الــدوافع الســتخدامeا، الثقــة بــال
ن إ�ــ� اســتخدامeا؛ �yــدف �عزOــز مــستو الثقــة بـــالنفس  ىفمرتفعــو الثقــة بــالنفس V?اديميــة ي¥Gــؤ و

  .لد�yم، أما منخفضو الثقة بالنفس فiستخدمو�yا �yدف حماية الذات

دام الطالب إلعاقة الذات ع�x املدى القـص'& �ـساعده SـR  أن استخAkar et al (2018,9)    وOذكر 
Oــادة احqــ&ام لذاتــھ وتقــديره  زحمايــة ذاتــھ مــن التقييمــات الــسلبية املوجeــة إليــھ مــن قبــل �خــرOن، و
وثقتھ فyúا، و!ذا ي�يح لھ الفرصـة �بقـاء عxـ� التفك'ـ& �يجـا�ي عـن نفـسھ، إال أن اسـتخدامeا عxـ� 

لية املــدى الطوOـــل يــؤدي إ�ـــ� تــد¢ ب مــن تحمـــل املـــسؤ وي مـــستو تقـــديره لذاتــھ و�ـــ»Gعھ عxــ� الeـــر و ى
ّوpــذل مجeــود أقــل SــR أدائــھ للمeــام، وOقلــل مــن وعيــھ بذاتــھ؛ ممــا يجعلــھ يلقــي �خفــاق إ�ــ� العوامــل 

جية   .را�Hا

ا}yم وحمايyzــا Yu & Mclellan(2019,418-422)    و�ـش'&  ر أن الــذ?و أك§ـ& توجeــا نحــو إثبـات قــد ً ر
ــا نـــة باإلنــ ًث مــــع ا�Hـــرص عxــــ� تأكيــــد الكفــــاءة V?اديميـــة؛ لــــذا فeــــم أك§ـــ& حماســــا للمــــشاركة SــــR رمقا

لسلوكيات إعاقة الذات ل¥�صو ع�x فوائد!ا املتمثلة RS �غي'& سمات Vداء الضعيف من ضعف 
 RــS ــ� سـ�يل املثــال يـذكر الطالــب أنـھ فــشلxجيــة مـا �عــز مـن ثقتــھ بذاتـھ، فع ة إ�ــ� عوامـل خا زالقـد ر ر

  .ًنھ لم يراجع جيدا�ختبار؛ لNو

نإ�ــ� أن الــذ?و �ــسعو إ�ــ� بــذل جeــد كب'ــ& ل¥�فــاظ عxــ� ) 47: 2021(    وOــذ!ب املعــال والعظامــات  ر
ة الذات �يجابية وكفاء}yا و!و ما �عـز مـن مـستو ثقـyzم بـذوا}yم، باإلضـافة إ�ـ� ?ـو�yم أك§ـ&  ىصو ز ر

ة، ولNـــو إعاقـــة الـــذات تظeـــر بوضـــو نحرصـــا مـــن �نـــاث عxـــ� إظeـــار القـــد ر ح SـــR البiئـــات التعليميـــة، ً
ـــ& اســــتخداما إلعاقــــة الــــذات لتمتـــــع  ـــاح V?ــــادي¨g وأك§ــ ـــ� النجـ ًفالــــذ?و أك§ــــ& حرصــــا مــــن �نـــــاث عxـ ً ر
�عــة �ــستخدمو�yا لت�&يــر  ربفوائـد!ا �يجابيــة وخاصــة SــR مواقــف �خفــاق الhــg تتطلــب مــyøم خلــق ذ

ة ر�خفاق 1عيدا عن نقص القد ً. 

ــة : الثالــــث الفــــرض ــة العــــصابية ال تختلــــف العالقــ ــ0 مــــستقل(بــــن الكماليــ ) كمتغــ
بـاختالف نـوع الZليـة ) كمتغـ0 تـا3ع(وإعاقة الـذات ) كمتغ0 وسيط(والثقة بالنفس 

ّ

  .ُكمتغ0 معدل)  عملية–نظر�ة (

للتأكد من ) AMOS(باستخدام برنامج  تانوللتحقق من ��ة الفرض السابق قامت الباحث          
Vثر املعـدل ملتغ'ـ& نـوع الNل
ّ

والثقـة ) كمتغ'ـ& مـستقل(عxـ� الكماليـة العـصابية )  عمليـة–نظرOـة (يـة 
، وقـد تب|ـت الباحثتــان نمـوذج Vثـر املعــدل )كمتغ'ـ& تــا1ع(وإعاقــة الـذات ) كمتغ'ـ& وسـيط(بـالنفس 

ُ

)Moderation( ط ــــات والــــــشر ــــل إجــــــراء التحليــــــل مـــــن ?افــــــة �فq&اضــ ـــا تأكــــــدت الباحثتــــــان قبـ و؛ كمــ
تبـــاط بـــ'ن متغ'ـــ&ات البحـــث، الواجـــب توافر!ـــا للتحليـــل، و رمـــن أ!مeـــا إيجـــاد مـــصفوفة معـــامالت �

  .حيث تب'ن وجود عالقات قوOة ب'ن !ذه املتغ'&ات و�عضeا البعض

ّ  وpنـاء عxــ� مـا ســبق تـم إجــراء تحليـل املــسار عxــ� عينـة البحــث Vساسـية، وتــم حـساب ?ــل مــن         ًّ

Oة، وا�Hطأ ا Oة واملعيا رمعامالت �نحدار الالمعيا ، والقيمة ا�Hرجة الgh �عادل قيمة ر " ت" يملعيار
وداللyzا لنوع الNلية 

ّ
، والشكالن التاليان يو¬�ان نموذج تحليل املسار املستخرج ) عملية–نظرOة (



نمذجة المعادلة البنائية متعددة المجموعات في العالقة بين الكمالية 
  ... والثقة بالنفس وإعاقة الذات لدى طلبة الجامعة في ضوء العصابية

  فاطمة السيد حسن خشبة/ د
  عفاف سعيد فرج البديوي/ د

 

 

 

- 615 -

Oة، وا�Hطـأ املعيـار  Oة واملعيا يملتغ'&ات البحث، وOو¬¤ اGHدو التا�R معامالت �نحدار الالمعيا رل ر
سار لنوع الNلية ب'ن متغ'&ات نموذج تحليل امل

ّ
  ). عملية–نظرOة (

  
نموذج تحليل املسار املستخرج ملتغ0ات البحث لنوع الZلية نظر�ة) 7(شZل 

ّ
  

  
نموذج تحليل املسار املستخرج ملتغ0ات البحث لنوع الZلية ) 8(شZل 

ّ
  )عملية(
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Oــــة، وا�Hطـــأ املع Oـــة واملعيا ركمـــا يو¬ـــ¤ اGHـــدو التــــا�R معـــامالت �نحـــدار الالمعيا ر ييـــار بــــ'ن ل
متغ'&ات نموذج تحليل املسار لنوع الNلية 

ّ
  ). عملية–نظرOة (

  ) 26(ل جدو 

ــــــــث  ـــــــ0ات البحــــــ ــــــــــسار ملتغـــــــ ــــل املــــ ـــــــــ ـــــــــوذج تحليـ ــــــة لنمـــــ �ــــــــ ــــــــة واملعيا �ــــــ ــــــــدار الالمعيا ـــــامالت Sنحــــــ رمعـــــــــ                               ر
لنوع الZلية 

ّ
  ). عملية–نظر�ة (

  0.01لداللة عند ىمستو ا* قيمة ت                               = القيمة ا#Aرجة           *

ّ    يتù¤ من اGHدو السابق أنھ تم حساب تحليل املسار للعالقة ب'ن  كمتغ'& (الكمالية العصابية ل
ب�باين نوع الNلية  )كمتغ'& تا1ع(إعاقة الذات و) كمتغ'& وسيط( والثقة بالنفس) مستقل

ّ
 –نظرOة (

Oـــة لنـــوع الNليـــة وقـــد أكـــدت النتـــائج أن جميـــع معـــامالت �نحـــدُكمتغ'ـــ& معـــدل، ) عمليـــة ار الالمعيا
ّ

ر

املتغ0ات واتجاه 
0  التأث

معامالت Sنحدار 
�ةا   رلالمعيا

  القيمة ا#Aرجة  يا#hطأ املعيار
معامالت Sنحدار 

�ة   راملعيا
  ىمستو الداللة

 عملية نظر�ة عملية نظر�ة عملية نظر�ة عملية نظر�ة  عملية  نظر�ة  إdg  من

جة  رالد
الZلية 

ّ

للكمالية 
  العصابية

الثقة 
 بالنفس

-4.416  -3.150  1.723  2.267  -2.563  -1.390  -3.108 -1.896 .010 .165 

ا#Aساسية 
  للنقد

الثقة 
  بالنفس

4.925  3.680  1.742 2.356 2.827  1.562  1.548 .963 .005 .118 

 dgاجة إA#ا
 Sستحسان

الثقة 
  بالنفس

4.455 3.492 2.025 2.557 2.201 1.366 .963 .666 .028 .172 

 0املعاي
املرتفعة 

  لألداء

الثقة 
  بالنفس

4.465 2.596 1.750 2.318 2.551 1.120 1.034 .500 .011 .263 

جة  رالد
الZلية 

ّ

للكمالية 
  العصابية

إعاقة 
  الذات

-.618 -.547 .093 .107 -6.680 -5.119 -1.017 -.992 *** *** 

ا#Aساسية 
  للنقد

إعاقة 
  الذات

1.000 1.000     .735 .788   

 dgاجة إA#ا
  Sستحسان

إعاقة 
  الذات

.630 .567 .197 .231 3.195 2.460 .341 .329 .001 .014 

 0املعاي
املرتفعة 

  لألداء

إعاقة 
  الذات

1.469 1.036 .177 .197 8.281 5.247 .742 .595 *** *** 

الثقة 
  بالنفس

إعاقة 
  الذات

.025 -.017 .019 .017 1.333 -1.012 .058 -.053 .182 .311 
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جـــة الNليــــة للكماليـــة العــــصابية 0.01ىجـــاءت قيمeــــا ا�Hرجـــة دالــــة عنـــد مـــستو ) نظرOـــة( ؛ بــــ'ن الد
ّ

ر
ًوأ1عاد!ــا وإعاقــة الـــذات والثقــة بــالنفس؛ وأيـــضا ال يوجــد تـــأث'& بــ'ن الثقــة بـــالنفس كمتغ'ــ& وســـيط 

وإعاقة الذات كمتغ'& تا1ع؛ RS وجود املتغ'& املعدل
ُ

.  

Oة لدى نوع الNلية العملية جاءت قيمeا ا�Hرجة دالة           وأيضا جميع معامالت �نحدار الالمعيا
ّ

ر ً

جة الNليـة للكماليـة العـصابية وأ1عاد!ـا وإعاقـة الـذات 0.01ىعند مستو  ؛ ب'ن الد
ّ

؛ )كمتغ'ـ& تـا1ع(ر
جة الNلية للكمالية العصابية وأ1عاد!ا RS الثقة بالنفس، و وال يوجد تأث'& للد

ّ
ال يوجد تأث'& للعالقة ر

ّبـ'ن الثقـة بـالنفس كمتغ'ـ& وسـيط وإعاقـة الـذات كمتغ'ــ& تـا1ع؛ ممـا يـدل عxـ� اخـتالف العالقـة بــ'ن 

) كمتغ'& تا1ع(وإعاقة الذات ) كمتغ'& وسيط(والثقة بالنفس ) كمتغ'& مستقل(الكمالية العصابية 
باختالف نوع الNلية 

ّ
  . حليل املسارُكمتغ'& معدل RS نموذج ت)  عملية–نظرOة (

 وOتـù¤ أيـضا تــأث'& نـوع الNليــة          
ّ ُكمتغ'ـ& معـدل SــR نمـوذج تحليــل املـسار بــ'ن )  عمليــة–نظرOـة (ً

جة الNلية للكمالية العصابية وأ1عاد!ا وإعاقة الذات  الد
ّ

  ).كمتغ'& تا1ع(ر

كمــا تــم حـــساب �خــتالف SـــR نمــوذج تحليـــل املــسار بــ'ن الNليـــة          
ّ ؛ مــن خـــالل )يـــة عمل–نظرOــة (ّ

نــــة بـــــ'ن  ـــة ا�ªتلفـــــة، حيــــث تمــــت املقا نــــة املتــــداخل والــــذي يقـــــار بــــ'ن نمــــاذج املطابقـ رنمــــوذج املقا نر
ّالنمـوذج القياóــgï، ونمـوذج البـوا�R؛ وpالتــا�R تـم قيــاس الال�غ'ـ& SـR ?ــل مNونـات النمــوذج : نمـوذج'ن ّ

ّبداية من النموذج بدو قيود إ�� النماذج املقيدة، حيث تم حساب الال� غ'& RS قائمة املتغ'&ات كما ن
نة  رRS النموذج القياgïó، والال�غ'& RS البوا�R من خالل نموذج البوا�R، واGHداو التالية تو¬¤ املقا ل

  .ب'ن !ذه النماذج و�عضeا

  ) 27(لجدو 

  ) عملية–نظر�ة (اف0Rاض النموذج غ0 املقيد ملتغ0ات البحث نوع الZلية 

 DF CMIN P NFI IFI RFI TLI  املؤشرات/ النموذج

L�×001.- 001.- 002. 002. 292. 9.630 8  النموذج القيا 

 000. 000. 005. 005. 150. 24.162 18  نموذج التغايرات

�Ø001. 001. 007. 007. 040. 32.345 20  نموذج البوا 

                 0.05ىغ0 دالة عند مستو                * 0.01ىغ0 دالة عند مستو *** 

  )28(لجدو 

ان القياسية ملتغ0ات البحث نوع الZلية    ) عملية–نظر�ة (ز اف0Rاض نموذج Fو

ـــــــــــوذج ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ـــــ / النمــ
  املؤشرات

DF CMIN P NFI IFI RFI TLI 

ـــــــــــوذج  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ ــــــــ ـــــــــ نمــــــــ
  التغايرات

10 14.532 .150 .003 .003 .001 .001  

�Ø002. 002. 005. 005. 030. 22.715 12  نموذج البوا 

  0.05ىغ0 دالة عند مستو        *     0.01ىغ0 دالة عند مستو *** 
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  )29(لجدو 

 اف0Rاض نموذج التغايرات البنائية ملتغ0ات البحث نوع الZلية 
ّ

  ) عملية–نظر�ة (

/ النموذج
  املؤشرات

DF CMIN P NFI IFI RFI TLI 

�Ø002. 002. 002. 002. 017. 8.183 2  نموذج البوا 

  0.01ىغ0 دالة عند مستو *** 

جات ا�HرOة     يتù¤ من اGHد نات RS د نات تضمنت مقا راو السابقة أن املقا ر ر نات DF( RS(ل ر، ومقا
قـة جـات ا�HرOـة )X2(رمر�ع ?اي الgh يطلـق علyúـا مؤشـر مر�ـع ?ـاي ترpيـع الفا ر، وكـذلك ال|ـسبة بـ'ن د

  .إ�� مر�ع ?اي حيث تدل عدم داللة قيمyzا ع�x توافر الال�غ'& ب'ن النماذج

لسابقة أن جميع املؤشرات تـدل عxـ� عـدم تـوافر الال�غ'ـ& بـ'ن النمـاذج ل    كما يتù¤ من اGHداو ا
كمتغ'ـــ& (اخـــتالف العالقـــة بـــ'ن الكماليـــة العـــصابية ّاملـــستخدمة SـــR قيـــاس الال�غ'ـــ&؛ ممـــا يـــدل عxـــ� 

باختالف نوع الNلية ) كمتغ'& تا1ع(وإعاقة الذات ) كمتغ'& وسيط(والثقة بالنفس ) مستقل
ّ

نظرOة (
  . عدل RS النماذج املستخدمةُكمتغ'& م)  عملية–

ز إ�ـ� النتـائج الـسابقة يتـù¤ أن نمـوذج املــسار املعتمـد عxـ� التعـديل والوسـاطة قـد أحــر     وpـالنظر
فـض الفـرض الـصفر وقبـو الفـرض البـديل مؤشرات مطابقة إجمالية مقبولة؛  لوpالتـا�R فقـد تـم  ي ر ّ

كمتغ'& (والثقة بالنفس ) & مستقلكمتغ'( العالقة ب'ن الكمالية العصابية الذي ينص ع�x اختالف
باختالف نوع الNلية ) كمتغ'& تا1ع(وإعاقة الذات ) وسيط

ّ
  .ُكمتغ'& معدل)  عملية–نظرOة (

  :تفس0 ومناقشة نcيجة الفرض الثالث

تأث0 نوع الZلية 
ّ

ُكمتغـ0 معـدل �ـ� العالقـة بـن الكماليـة العـصابية ) عمليـة/نظر�ة (

  .والثقة بالنفس

ئج عـن وجــود تــأث'& سـالب دال إحــصائيا ملتغ'ـ& نــوع الNليــة    كـشفت النتــا
ّ كمتغ'ــ& ) عمليــة /نظرOـة ( �

ُمعــدل SـــR العالقــة بـــ'ن الكماليــة العـــصابية والثقــة بـــالنفس، حيــث بلغـــت قيمــة معـــامالت �نحـــدار 
ــــدى طلبـــــة التخـــــصص النظـــــر ـــة لـ Oــ يالالمعيا وüـــــR قـــــيم  دالـــــة ) -2.563(والقيمـــــة ا�Hرجـــــة) 4.416-(ر

RـS ،إحـصائيا�        gــة لـدى طلبــة التخـصص العل¨ــO -(ر حــ'ن بلغـت قيمــة معـامالت �نحـدار الالمعيا
 و!ـــذا �ع�ـــg أن متغ'ـــ& نـــوع الNليـــة كمتغ'ـــ& وüـــR قـــيم غ'ـــ& دالـــة؛) 1.390-(والقيمـــة ا�Hرجـــة ) 3.150

ّ

?ان لھ أثر RS العالقـة بـ'ن الكماليـة العـصابية والثقـة ) طلبة الNليات النظرOة( ُمعدل وخاصة لدى 
RS (لنفس أي أن طلبة الNليات النظرOة أفضل تأث'& من طلبة الNليات العملية، لم �ع§& الباحثتان با

اســــة تناولــــت دو نـــوع الNليــــة ) حـــدود علمeمــــا عxـــ� أي د
ّ

ر ُكمتغ'ــــ& معـــدل SــــR مــــسار ) عمليــــة/نظرOـــة (ر

 gــhاسـات ال تناولــت رالعالقـة بــ'ن الكماليــة العـصابية والثقــة بــالنفس وقـد اســتعانت الباحثتــان بالد
اســـات الhـــg تناولـــت الثقـــة بـــالنفس مـــع  رالكماليـــة مـــع املتغ'ـــ&ات الديموجرافيـــة  فقـــط، وكـــذلك بالد

اسـة  معـوض  والhـg أسـفرت ) 2017(راملتغ'&ات الديموجرافية فقط، وتتفـق الن�يجـة الـسابقة مـع د
اسـة حميـد وآخـرOن  ق RS الكمالية املعرفيـة لـصاH¤ التخـصص �¢ـسا¢ي، ود رعن وجود فر ) 2021(و

اســــة العقــــاد  ق SــــR الثقــــة بــــالنفس لــــصاH¤ التخــــصص �¢ــــسا¢ي، ود روالhــــg أســــفرت عــــن وجــــود فــــر و
ق RS الكمالية العصابية ترجع إ�� نوع الNلية ) 2021( والgh أسفرت عن وجود فر

ّ
 عملية –نظرOة ( و
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اســة الطــا�ي )  ض نتــائج البحــث ا�Hــا�R مــع د رلـصاH¤ الNليــات النظرOــة وتتعــا  والhــg أســفرت) 2007(ر
اgïó أو  اgïó  أو الصف الد ق RS الثقة بالنفس؛ ترجع إ�� متغ'& التخصص الد رعن عدم وجود فر ر و

اســة الكف'ــ&  يالنــوع، ود ق SــR الثقــة بــالنفس؛ ترجــع إ�ــ� ) 2017(ر ووالhــg أســفرت عــن عــدم وجــود فــر
ــــادي  اســــــة عبـــــد الفــ ق SــــــR ) 2019(رالتخـــــصص أو العمـــــر، ود ــــن عـــــدم  وجــــــود فـــــر ووالhـــــg أســـــفرت عــ

اســة الــدمي�g الكماليــة؛ تر اóــgï، ود رجــع إ�ــ� التخــصص الد والhــg أســفرت عــن عــدم وجــود ) 2020(ر
ق RS الثقة بالنفس؛ ترجع إ�� التخصص أو النوع    .وفر

    وتفـسر الباحثتــان إســeام  نــوع الNليــة 
ّ

ُكمتغ'ــ& معــدل SــR العالقــة بــ'ن ) خاصــة الNليـات النظرOــة ( 

اجــع رالكماليـة العــصابية والثقــة بــالنفس؛ بـأن ذلــك 
ّ gــhــة والOليــات النظرNال RــS اسـة ر إ�ــ� طبيعــة الد

ـــ�وع  ًكث'ــــ&ا مــــا �ـــــ»Gع الطلبــــة عxــــ� التفك'ـــــ& ا�Hيــــا�R والالمنطقــــي، كمـــــا أ�yــــا �ــــ»Gع الطلبـــــة عxــــ� ال�ــ
ّللكمالية والس�R إ�� التمتع 1»�صية مثالية  RS ?ل تصرفا}yم؛ من أجـل نيـل استحـسان �خـرOن؛ 

نة ألداyÏــم والhــg غالبــا مــا تNــو 1عيــدة عــن الواقــع أو ّممــا يــضطر!م إ�ــ� وضــع أ!ــداف ومعــاي'& مرتفعــ ً

ا}yم وإمNانيـــــا}yم؛ ممـــــا يـــــؤثر Sـــــ�â Rـــــصية الطلبـــــة وOجعلeـــــم يخـــــشو الفـــــشل أو  ــــد نتتماòـــــ�ï مـــــع قـ ّ ر
 RS م �سوفوeر غ'& الئق؛ لذلك فeن بمظOو أمام �خرeن،  أو الظOنالتعرض للنقد من قبل �خر ر

ّدقيق واملراجعــة والتأكــد مــن أن ?ــل òــgïء تــم تأديتــھ عxــ� ًالواجبــات V?اديميــة حرصــا مــyøم عxــ� التــ ّ

�أكمل وجھ، و�عيدو ال)gïء مرات ومرات ظنا مyøم أن ذلـك سiـساعد!م عxـ� بلـوغ الكمـال وكـسب  ن
ىثقة واستحسان من حولeم؛ مما يؤثر ع�x مستو ثقyzم بأنفسeم ّ.  

لتفك'& الــواق�R والنظــرة نأن طلبــة التخصــصات العلميــة يتمتعــو بــا ) 541: 2014(ى    وOــر القــضاة
 gـhاسـة وال راملوضوعية أك§& من نظائر!م من ذو التخصصات Vدبية؛ وOرجع ذلـك إ�ـ� طبيعـة الد ي
تميـــل SـــR الNليـــات العمليـــة إ�ـــ� البحـــث  والتجرOـــب، و�بتNـــار، والواقعيـــة، والتفك'ـــ& بطرOقـــة عمليـــة 

نة بالتخصصات Vدبيـة، و!ـو مـا يجعـل  طلبـة التخصـصات Vدبيـة روpأسلوب عقال¢ي ومنطقي مقا
}yم أمـام  اء �خرOن ومحبة النـاس مـن حـولeم؛ و!ـذا يجعلeـم قلقـ'ن 1ـشأن صـو رحرOصة ومeتمة بآ ر
ّ�خــرOن ممــا يــدفعeم إ�ــ� الــس�R لبــذل مــا SــR وســعeم لتحقيــق معــاي'& وأ!ــدافeم  وتحقيــق توقعــات 

ات رVخرOن من حولeم ح�h لو ?انت غ'ـ& متفقـة مـع مـا يتمتعـو بـھ مـن قـد ى؛ ممـا يـؤثر عxـ� مـستو ن ّ

  . ثقyzم بأنفسeم

ء  أن طالـــب التخـــصص Vد�ـــي تــزداد لديـــھ ال��عـــة للكمـــال وخاصـــة ) 18: 2016(ى    وOــذ!ب الطـــوار
فيما يتعلق بذاتھ، وpالرغم من النجاح الذي يحققھ، إال أنھ يظـل �ـشعر باإلخفـاق لرغبتـھ الدائمـة 

اللeا إ�� ما �عت�&ه موجeات الذات والgh تتألف من لRS الوصو إ�� املعاي'& املرتفعة الgh �س�� من خ
ت'ن، Vو�ـــ� ة الثانيـــة: رصـــو اة طموحـــھ، والـــصو رالثقـــة املثاليـــة وüـــR الhـــg �ـــساعد الطالـــب عxـــ� مجـــا : ر

الثقة املتوقعة وRü الgh �ساعد الطالب ع�x الوفاء بال�qاماتھ، ومن ا�ªتمل أن يؤدي التباين بيyøما 
ه يــؤدي إ�ــ� تفعيــل الــسلوك العــدوا¢ي رإ�ـ� شــعو الطالــب بالــذنب وا رلــشك فيمــا يقــوم بــھ؛ و!ــذا بــدو
  . ىوتد¢ي مستو الثقة بالنفس

نأن الطلبـــة ذو التخصـــصات Vدبيـــة معرضـــو لـــضغوط أ?اديميـــة ) 140: 2017(ى    وتـــر معـــوض  ي
وخاصـــة أن املرحلـــة اGHامعيـــة üـــR الhـــg ســـتؤ!لeم ل¥�يـــاة املeنيـــة، باإلضـــافة إ�ـــ� الـــضغوط الواقعـــة 

yúــ� تحقيــق توقعــات علــxم الــشديد عeم مــع حرصــyúل عبئــا ثقــيال علــNــش� gــhم مــن قبــل الوالــدين وال
ً ً

ِ
نوالـــد�yم حhـــ� وإن ?ـــانوا ال يملNـــو مـــا يـــؤ!لeم لـــذلك، باإلضـــافة إ�ـــ� ســـ�R الطلبـــة إ�ـــ� وضـــع معـــاي'& 

ات الgh يتمتعو � نمرتفعة قد تNو RS كث'& من Vحيان غ'& منطقية أو واقعية أو مناسبة للقد yا؛ رن
ىمما �س�ب لeم ��yاك والتعب وOؤثر ع�x مستو ��yzم النفسية ّ.  
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 gـــــسي��Hـــــر اOـــاليب غ'ـــــ& ) 1096: 2017(ى    و ـــة التخصـــــصات Vدبيـــــة غالبـــــا مـــــا يت�نـــــو أســ نأن طلبــ ً

!م بالقلق والتوتر وعدم  نة وOؤدي إ�� شعو رتكيفية تجعل تفك'&!م الكما�� لد�yم ي�سم 1عدم املر و
S م أنھ لم السعادة وضعف الثقةyøم �عيدو العمل مرات متعددة اعتقادا مeم؛ مما يجعلy{ا Rً قد ن ّ ر

ىيرتق إ�� املستو املطلوب ِ . 

ن مواقـف سـلبية تتم'ـ� Filippello et al (2017,116)ى    وOر  و أن أ�ـ�اب الكمـال العـصا�ي يظeـر
اكeــم أن !نــاك تناقــضا قوOــا بــ'ن أداyÏــ �بالنقــد الــذا�ي القاóــgï ألخطــاyÏم مــع إد ً ًم والــذي �عت�ــ& غالبــا ر

تفـاع مـستو القلـق وا�Hــوف  ىغ'ـ& ?ـاف والتوقعـات والhـg عـادة مـا تNـو عاليــة جـدا، باإلضـافة إ�ـ� ا رن �
ٍ

ىمن �خفاق؛ مما يؤدي إ�� التقليل من مستو الثقة بالنفس ّ .  

تأث0 نوع الZلية 
ّ

ُكمتغـ0 معـدل �ـ� العالقـة بـن الكماليـة العـصابية ) عمليـة/نظر�ة (

  .لذاتوإعاقة ا

    كـشفت النتــائج عـن وجــود تــأث'& سـالب دال إحــصائيا ملتغ'ـ& نــوع الNليــة 
ّ كمتغ'ــ& ) عمليــة /نظرOـة (�

ُمعـــدل SـــR العالقـــة بـــ'ن الكماليـــة العـــصابية وإعاقـــة الـــذات، حيـــث بلغـــت قيمـــة معـــامالت �نحـــدار 
ــــصص النظــــــر  ــــة لــــــدى طلبــــــة التخـ Oـ يالالمعيا  دالــــــة وüــــــR قــــــيم) 6.680-(والقيمــــــة ا�Hرجـــــة ) 618.-(ر

         gـة لـدى طلبـة التخـصص العل¨ـO رإحصائيا، RS ح'ن بلغت قيمة معامالت �نحدار الالمعيا � )-
ُ و!ـــذا �ع�ــg أن متغ'ــ& نــوع الNليــة كمتغ'ــ& معـــدل وüــR قــيم دالــة؛) 5.119-(والقيمــة ا�Hرجــة  ) 547. ّ

ــان لـــھ أثـــر SـــR العالقـــة بـــ'ن الكماليـــ) طلبـــة  الNليـــات النظرOـــة والعمليـــة(لـــدى  ة العـــصابية وإعاقــــة ?ـ
اسة تناولت متغ'& نوع الNلية كمتغ'& معدل RS ( RS حدود علمeما(الذات، لم �ع§& الباحثتان  ُع�x د ّ

ر
اســات الhـg تناولــت  رالعالقـة بــ'ن الكماليـة العــصابية وإعاقـة الــذات، وقـد اســتعانت الباحثتـان بالد

اســــةالعالقــــة بــــ'ن الكماليــــة وإعاقــــة الــــذات لتفــــس'& !ــــذه الن�يجــــة وتتفــــ  رق !ــــذه الن�يجــــة مــــع د
Strumblel(2014) تبـــاط ســـالب بـــ'ن الكمــــال العـــصا�ي وإعاقـــة الــــذات ر والhـــg أســـفرت عـــن وجــــود ا

اســة أبـو العــزم  ض تلــك الن�يجـة مــع د روتتعـا والhــg أسـفرت عــن وجــود تـأث'& إيجــا�ي مباشــر ) 2019(ر
اسة  جاء V?ادي¨g وإعاقة الذات V?اديمية ود � �xرللكمالية ع  Alodat & AL-Hamouri (2020)ر

اســــــة  ــــة الـــــذات، ود ــــة واســـــq&اتيجيات إعاقـ ــــg أســـــفرت عـــــن وجـــــود عالقـــــة إيجابيــــــة بـــــ'ن الكماليـ روالhـ
Agarwal & Rathore(2021) تبـاط إيجـا�ي بـ'ن الكماليـة وسـلوك إعاقـة ر والhـg أسـفرت عـن وجـود ا

  .الذات

ُ     وتفــسر الباحثتــان إســeام متغ'ـــ& نــوع الNليــة كمتغ'ـــ& معــدل SــR العال ّ
قـــة بــ'ن الكماليــة العـــصابية 
اسـية  لــد�yم  اجـع إ�ـ� ?ــو جميـع الطلبـة مeمـا اختلفـت تخصـصا}yم الد روإعاقـة الـذات؛ بـأن ذلـك  نر ّ

ال��عـــة للكماليـــة مـــع اســـتخدام إعاقـــة الـــذات والhـــg ال تظeـــر بوضـــوح إال بوجـــود محفـــزات ت|ـــشطeا 
ً?البiئــة اGHامعيــة، فالبiئــة اGHامعيــة �عت�ــ& مجــاال خــصبا للكماليــة ً

 1ــشقyúا، وإعاقــة الــذات فخــالل 
ات والhـg يـتم  ّتواجد الطلبة �yا يتعرضو إ�� العديد من الضغوط V?اديمية وخاصـة فqـ&ة �ختبـا ر ن
ىفyúـــا تقــــيمeم للوقــــوف عxــــ� مــــستو أداyÏــــم وكفـــاء}yم ?اختبــــار نــــصف العــــام وآخــــر العــــام بال|ــــسبة 

مــدار العــام كمــا !ــو ا�Hــال SــR الNليــات للNليـات النظرOــة، أو التقييمــات املــستمرة ألداء الطلبــة عxــ� 
ات املــستمرة عxــ� مــدار العــام والhــg يطلــق علyúــا  رالعمليــة حيــث يتعــرض الطلبــة للعديــد مــن �ختبــا
تفاع مستوع القلق، والذي �عد سمة تم'� الطالب  ات إ�� ظeو وا ُامليدترم، وغالبا ما تؤدي �ختبا ر رر ً

تNـاب Vخطـاء ىالكما�R، فالكما�R يرتفع لديـھ مـستو القلـق ر والتـوتر قـرب �متحانـات؛ �Hوفـھ مـن ا
تــــھ وخوفــــھ مــــن أن يفقــــد احqــــ&ام �خــــرOن واستحــــسا�yم لـــــھ  ـــد، مــــع الــــشك SــــR قد رأو التعــــرض للنقـ
ّوخاصــة عنــد �خفــاق؛ ممــا يدفعــھ إ�ــ� وضــع معــاي'& عاليــة ألدائــھ حhــ� وإن ?انــت غ'ــ& متماشــية مــع 
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ضــا واستحــسان مــن حولــھ  تھ املثاليــة أمــام �خـــرOن، رإمNانياتــھ وذلــك لنيــل  رمــع ا�Hفــاظ عxــ� صــو
وOدفعھ كذلك إ�� استخدام إعاقة الذات، والgh تظeر RS مواقف التقييم قبل أداء الطالب للمeام 
اتــھ أو يتوقــع �خفــاق؛ وpالتــا�R ال يرغــب SــR الظeــو  ات وخاصــة عنــدما �ــشك الفــرد SــR قد رو�ختبــا ر ر

القــو إن تلــك الن�يجـــة �عــد منطقيــة وطبيعيــة ألنـــھ إذا أمــام �خــرOن 1ــشNل ســ-,  ومـــن !نــا يمكــن 
ُ ّ ل

ات(?انت الضغوط V?اديمية  رأو مواقف التقييم ا�ªفز الرئgïði لظeو الكمالية وإعاقة ) ر�ختبا
ات أو  رالذات فإن الفq&ة الgh تم تطبيق املقايiس فyúا ع�x الطلبة ?انت فq&ة عادية لiس فyúا اختبا ّ ّ

ً؛ وpالتـــا�R فــــإن ال��عـــة للكماليــــة العــــصابية لـــن تNــــو مرتفعـــا وكــــذلك إعاقــــة تقييمـــات ألداء الطلبــــة ن ّ

  .الذات؛ و!و ما أدى إ�� وجود عالقة سالبة ب'ن الكمالية العصابية وإعاقة الذات

ة أن Kearns et al(2008,29)ى    وOـر و أن الفــرد املتمتــع بمــستو مرتفــع مــن الكمــال لــiس بالــضر ى
ًت، كمــا أن اســـتخدام الفـــرد إلعاقــة الـــذات لـــiس دائمــا !ـــو ن�يجـــة ىيرتفــع لديـــھ مــستو إعاقـــة الـــذا

  .للكمالية الناتجة عن املعتقدات وVفNار الالمنطقية الgh �سيطر ع�x الفرد

ّ أن الكماليــة بمفرد!ـا ال تــؤدي إ�ــ� إعاقـة الــذات، بـل ال بــد مــن Tadik et al (2017,87)    وOـذكر 

تNاب أخطاء، أو التعرض للنقد، أو التقييم السل×g، ىتوافر عوامل أخر ?ا�Hوف من الفشل، أو  را
ن سـلوكيات معوقــة ذاتيــا، لكــن  �أو القلـق، فجميــع الطــالب الـذين لــد�yم نزعــة للكمـال قــد ال يظeــر و
ر أن  ـــiس مـــــن الـــــضر يلـــــد�yم ميـــــل إ�ـــــ� اســـــتخدام مثـــــل !ـــــذه الـــــسلوكيات، أو عـــــدم اســـــتخدمeا فلــ و

  .�h لو ?انت كماليتھ إيجابية أو سلبية�ستخدم الفرد الكما�R سلوكيات إعاقة الذات، ح

ى    وOمكـن تفــس'& تلــك العالقــة مــن خــالل وجeــة أخــر و!ــو أن مــستو الكماليــة العــصابية وإعاقــة  ى
ىالــذات لــدى جميــع الطلبــة مeمــا اختلفــت تخصــصا}yم لــم يــصل إ�ــ� املــستو املر#ــgï و!ــو مــا جعــل 

�ـ� وضــع أ!ـداف ومعـاي'& ذات صــلة الكماليـة لـدى عينـة البحــث كماليـة �ـ�ية والhــg تقـود الطلبـة إ
ـــدين  ـــا يجعلeــــم �ــــسعو جا!ـ ا}yم؛ و!ــــو مـ ـــا}yم وقــــد نبــــالواقع ومتماشــــية SــــR الوقــــت ذاتــــھ مــــع إمNانيـ ر
تكبـوا أخطـاء، فـإ�yم يتقبلو�yـا؛ أل�yــا  رلتحقيقeـا مـع التغلـب عxـ� العقبـات الhـg تــواجeeم، وحhـ� إذا ا

ا}yم وتطوOر!ــا، مــع مــنحeم  رســتNو بمثابــة ا�Hــافز لنمــو مeــا ّفرصــة للــتعلم مyøــا، وOمكــن القــو إن ن ل
$يلة ال تـصل  ًالطلبة املتمتعـ'ن بالكمـال الـصR1 أك§ـ& حرصـا عxـ� اسـتخدام إعاقـة الـذات ب|ـسبة ضـ

ىإ�� مستو ا�Hاد؛ لNو�yا تمنحeم الفرصة RS حالة الضغوط V?اديميـة لتنظـيم مـستو القلـق مـع  ى
&qداء بV ـ�xل أفـضل التخفيف من حدة التوتر و!ـو مـا �ـساعد!م عNـام 1ـشeإنجـاز امل Rالتـا�pك'ـ�؛ و

ة الذات أمام �خرOن   .رمع حماية و�عزOز صو

يأن ال�ــ�وع إ�ــ� الكماليــة أمــر فطــر لــدى جميــع ال�ــشر وOنميــھ ) 725: 2019(    وتؤكــد عبــد الفــادي 
ه لد�yم Vسـرة وأسـاليب الت|ـشئة �جتماعيـة، حيـث تـضع لeـم معـاي'& ومـستوOات عاليـة مـن  روOطو

ة عxـ� الوصـو إلyúـا؛ ممـا Vداء ّ وتحتم علyúم الوصو إلyúا، و�عنفeم  RS حـال �خفـاق وعـدم القـد ل رل
يجعل جميع Vفراد مeما اختلفت ج|سeم وتخصصeم �سعو إ�� تجوOد Vداء خوفا من التعرض 

ً
ن

للنقـد مـع نيـل تقـدير واستحــسان مـن حـولeم، باإلضـافة إ�ـ� مــا �غرسـھ اGªتمـع والثقافـات املتنوعــة 
ّوالبiئات التعليمية املليئة باألفNار �يجابية  لدى جميع أفراد!ا حو أ!مية بلوغ الكمال؛ مما ?ان  ل
 R1الــص Rبالــسلوك الكمــا� Rــxــ� التحxم عyGم يحــyخلــق دافــع لــد� RــS ــ� جميــع الطلبــةxثــر عV لــھ أبلــغ

Oة املتمثلـة SـR ىوجعل الكمالية ال©�ية ن7 حياة و!و ما يؤدي إ�� تد¢ي مستو السلوكيات الالسـو
  .   ال�سوOف واملماطلة وإعاقة الذات 

غبة م¥�ة RS ) 373: 2022(ى    وOدعم ما سبق ما ذكره السكر  رمن أن جميع طلبة اGHامعة لد�yم 
ت'ن،  جــة عاليــة مــن �تقــان، والكماليــة شــعو يظeــر لــدى الطلبــة SــR صـــو رأن يــصلوا بــأداyÏم إ�ــ� د ر ر
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ة �يجابيــــة والhــــg تــــدفعeم إ�ـــ ات مــــع رالـــصو ، ولكyøـــا SــــR حــــدود القــــد ر� تب�ــــg معــــاي'& عاليــــة املــــستو ى
ا يــــصادفeم مــــن  ــ نالتخطـــيط بدقــــة لبلــــوغ أ!ــــدافeم، فeــــم حرOــــصو عxــــ� العمــــل بجــــد، وOتحملــــو مــ ن
نــــة، وOتقبلـــو فكـــرة  الوقــــوع SـــV Rخطـــاء؛ لالســـتفادة مyøــــا SـــR منـــع تكــــرار  نعقبـــات، مـــع التحxـــR باملر و

جة  عالية من الو�R بأنھ ال يوجد gïòء اسمھ الكمال املطلق ألي را�Hطأ، باإلضافة إ�� ?و�yم ع�x د
ـــال موجeـــــا للـــــسلوك الeـــــادف الـــــذي يـــــدفع الطلبـــــة أثنـــــاء مeـــــامeم  ًعمـــــل؛ وpـــــذلك �عت�ـــــ& ال��عـــــة للكمــ

ة �يجابية عن الذات اسية إ�� استخدام إعاقة الذات؛ طمعا RS ا�ªافظة ع�x الصو رالد ً   .ر

ــة  ــــوع الZليـــ ــأث0 نـ تـــ
ّ

ـــة ( ــالنفس كمت) عمليـــــة/نظر�ــ ــ ــن الثقـــــة بـ ــ ــة بـ ــ� العالقـــ ــ ــ0 معـــــدل �ـ ــ ُغـ

  .وإعاقة الذات

    كشفت النتائج عن عدم وجود تأث'& ملتغ'& نوع الNلية 
ّ

ُكمتغ'ـ& معـدل SـR العالقـة ) عملية/نظرOة (

Oـــة لـــدى طلبـــة  ربـــ'ن والثقـــة بـــالنفس وإعاقـــة الـــذات، حيـــث بلغـــت قيمـــة معـــامالت �نحـــدار الالمعيا
�وRü قيم غ'& دالة إحصائيا، RS ح'ن بلغـت قيمـة ) 1.333(مة ا�Hرجة والقي) 025.(الNليات النظرOة

Oة لدى طلبة الNليـات العمليـة  وüـR ) 1.012-(والقيمـة ا�Hرجـة ) 017.-(رمعامالت �نحدار الالمعيا
 و!ـذا �ع�ــ� أن متغ'ـ& نــوع الNليـةقـيم غ'ـ& دالــة؛

ّ
ُكمتغ'ـ& معــدل لـم يــؤثر SـR العالقــة ) عمليــة/نظرOـة (

لنفس وإعاقـــة الـــذات أي أن العالقـــة بـــ'ن املتغ'ـــ&ين لـــم تختلـــف بـــاختالف نـــوع الNليــــة   بـــ'ن الثقـــة بـــا
ّ

اسـة قـد تناولـت تـأث'& نـوع الNليــة ) SـR حـدود علمeمــا(لـم �ع§ـ& الباحثتـان ). عمليـة/ نظرOـة( عxـ� أي د
ّ

ر
ُكمتغ'ـ& معــدل SــR طبيعــة العالقــة بــ'ن الثقــة بــالنفس وإعاقــة الــذات، وتفــسر الباحثتــان عــدم تــأث'& 

اجـع  رملتغ'& نوع الNلية كمتغ'& معدل RS مسار العالقة ب'ن  الثقة بـالنفس إعاقـة الـذات؛ بـأن ذلـك 
ّ ُ ّ

إ�� أن العالقة ب'ن املتغ'&ين قوOة فكال!ما يؤثر وOتأثر باآلخر بحيـث لـم �ـستطيع املتغ'ـ& املعـدل أن 
ــا؛ وقــــد ترجــــع !ــــذه الن�يجــــة كــــذلك إ�ــــ� ?ــــو الطلبــــ SــــR طبيعــــة العالقــــة بيyøمــ ة مeمــــا اختلفــــت نيــــؤثر 

ف والــــضغوط V?اديميـــة، و�قتــــصادية، و�جتماعيـــة، فــــضال  تخصـــصا}yم �عiـــشو نفــــس الظـــر
ً

و ن
�س، وكـذلك  اóـgï، أسـاليب وطـر التـد رعن تواجد!م RS بiئـة جامعيـة واحـدة مـن حيـث املنـاخ الد قر

ªالنظـرة الـسلبية مـن قبـل أفـراد ا gïـòس والطالـب، تال� Gتمـع رطبيعة العالقة ب'ن عـضو !يئـة التـد
 RـS ب بـ'ن الطلبـة نـة بالتخصـصات العلميـة، باإلضـافة إ�ـ� التقـا رإ�� ذو التخصصات النظرOـة مقا ر ي

املـــــستو �جتمـــــا�R و�قتـــــصادي؛ و!ـــــو مـــــا أدى إ�ـــــ� عـــــدم وجـــــود تـــــأث'& ملتغ'ـــــ& نـــــوع الNليـــــة 
ّ

نظرOـــــة (ى
  .ُكمتغ'& معدل RS العالقة ب'ن الثقة بالنفس وإعاقة الذات) عملية/

ُكـذلك إن عــدم وجـود تــأث'& ملتغ'ـ& نــوع الNليـة كمتغ'ــ& معـدل SــR العالقـة بــ'ن الثقــة ل    وOمكـن القــو  ّ ّ

نبالنفس وإعاقة الذات؛ يرجع إ�� ?و الثقة بالنفس وإعاقة الذات !ما نتاج عوامـل متعـددة لـiس 
اóــgï، فمــثال الثقــة بــالنفس تتــأثر بأســاليب الت|ــشئة �جتماعيــة، الرعايــة  لeــا صــلة بالتخــصص الد

ً
ر

OســــــرV ــــة التطبيـــــــع ـــــادات والتقاليــــــد الـــــــسائدة SـــــــR اGªتمـــــــع، عمليـــ ــــيم والعــ ة، خ�ـــــــ&ات الطفولـــــــة، القـــ
اكــــھ وتقــــديره لeــــا،  ـــن نفــــسھ وإد ر�جتمــــا�R، ا��Hــــ&ات ال»�ــــصية، العمــــر والنــــوع، مفeــــوم الفــــرد عـ
 ،Rو�جتمــــــــــا� ،R1ـــــــع الــــــــــص ات العقليــــــــــة، الوضـــ ـــــصية، الــــــــــذ?اء والقــــــــــد ــــصھ ال»�ـــــ ــــمات وخصائــــــ رســـــ

  . إÐH... يمية واملناخ السائد فyúاو�قتصادي، البiئة التعل

العوامل V?اديمية املتمثلة RS الـضغوط :     وتتأثر إعاقة الذات كذلك بمجموعة من العوامل مyøا
�ــــسeا والhــــg قــــد ال تNــــو مالئمــــة لــــبعض   والطــــر املــــستخدمة SــــR تدHـــا نV?اديميــــة كــــصعوpة املنـ رق

ات والتقييمـــات املـــستمرة عxـــ� مـــدار  اóـــgï وخاصـــة لطلبـــة التخصـــصات رالطلبـــة، �ختبـــا رالعـــام الد
RS والقلق : العملية، أو العوامل ال»�صية املتمثلة g×وف من التقييم السل�Hالثقة بالنفس، ا  
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 أن إعاقة الذات تتأثر بمجموعة من العوامل Atoum et al (2019,100)    وOدعم ما سبق ما ذكره 
ا}yم مـــع العوامـــل العاطفيـــة و�جتماعيـــة و: املتنوعـــة، مyøـــا راملعرفيـــة، شـــعو الطلبـــة بالـــشك SـــR قـــد

ّ ر
تفــاع املـــشاعر الــسلبية وســـوء الفeــم ألنفـــسeم، وتــراكم ا��Hـــ&ات الــسiئة خاصـــة خ�ــ&ات الفـــشل،  را
مــات واملeــام  V ـةeــوف مـن التقيــيم والتـوتر واليــأس عنــد مواج�Hتفــاع مـستو القلــق وا زباإلضـافة ا ىر

الصعبة، فضال عن نقص املعلومات التحف'�ية ا
ً

  .لgh تنظم دوافعeم

  : توصيات

شـــاد V?ـــادي¨� Sـــ� التوجـــھ نحـــو مـــساعدة الطلبـــة مرتف�ـــ� الكماليـــة العـــصابية عxـــ� *  ر�عزOـــز دو � ر
!ا والhــــ� �عــــد العامــــل الرئiــــ�ïð للتوجــــھ إ�ــــ�  ـــ� مواجeــــة الــــضغوط 1ــــش�h صــــو ا}yم Sـ رتنميــــة مeــــا ر

  .استخدام إعاقة الذات

اســــة مماثلــــة عxــــ� طلبــــة اGHامعــــات ا�Hا* صـــة واN�Hوميــــة وكــــذلك عxــــ� عينــــات مــــن فئــــات رإجـــراء د
  .عمرOة مختلفة

شـــــاد * ـــدى طلبـــــة اGHامعـــــة مـــــن خـــــالل ا�ªاضـــــرات والنـــــدوات و� ــــالنفس لــ ـــة بـ رتـــــدعيم و�عزOـــــز الثقــ
  . V?ادي¨�

!ــا الــسلبية *  رفـع مــستو الــو�R لــدى الطلبــة حــو مخـاطر �ســتخدام املفــرط إلعاقــة الــذات وأثا لر ى
ا�ïó وال©�ة ا   .لنفسيةرع�x التحصيل الد

مـساعدة الطلبـة عxـ� تب�ــ� أ!ـدافا واقعيـة Sـ� حــدود إمNانيـا}yم ممـا �ـسeم Sــ� تنميـة الثقـة بــالنفس *
  . لد�yم

اســات الختبــار تـــأث'& ســمات ال»�ــصية واملنــاخ V?ــادي¨� وأســاليب املعاملـــة *  رإجــراء مزOــد مــن الد
  .الوالدية ع�x إعاقة الذات

  :بحوث مق0Rحة

�H �×Oفـض*  حـدة إعاقـة الـذات وأثـره عxـ� الثقـة بـالنفس V?اديميـة والتحــصيل رفاعليـة برنـامج تـد
�ïóا   .رالد

النمـــــوذج البنـــــا�ى للعالقـــــات الـــــسب�ية بـــــ'ن الكماليـــــة العـــــصابية والتوجـــــھ النجـــــاز V!ـــــداف وقلـــــق *
  .�ختبار لدى طلبة اGHامعة

 طلبــــة �ســـeام ال|ــــس×� لل�ــــشو!ات املعرفيــــة وا�Hــــوف مــــن الفـــشل Sــــ� الت|بــــؤ بإعاقــــة الــــذات لــــدى*
  .املرحلة الثانوOة

ة اGHــسم والتفـاؤ V?ــادي¨� لــدى * لالكماليـة وعالقyzــا بNـل مــن اضـطرابات V?ــل والرضـا عــن صـو ر
  .طلبة اGHامعات اN�Hومية وا�Hاصة

  .الكمالية وعالقyzا بالتطرف Vيدلو+� وقلق املستقبل لدى طلبة اGHامعة*

Oب ع�x تقنية ا�HرOة النفسية �S خفض *  الكمالية العصابية وإعاقة الذات لدى طالبات رأثر التد
  . املرحلة الثانوOة
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  .الq&بية ، جامعة ع'ن شمس 
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 -81 ، 10ىمجلـــة ?ليـــة الq&بيـــة ، جامعـــة بنغـــاز العـــراق ، ) . 2020(ديـــا�� العـــراق جامعــة
121 . 

م حيـدر ، حنيـصر اGªلــة  .ظـا!رة ا�ªتـال وعالقyzـا بالكماليــة عنـد طلبـة ?ليـة العلـوم ) . 2020.(زال
  .236 -203، ) 15(4العرpية للعلوم الq&بوOة والنفسية، 

ادكـة ، صـاH¤ عليـان   بالفاعليـة الذاتيـة �جتماعيـة والرضـاىمـستو الكماليـة وعالقyzـا .)2018. (رد
مجلـــة اGHامعـــة . عــن ا�Hيـــاة �جتماعيـــة لـــدى عينـــة مـــن طلبـــة جامعـــة ا�Hـــدود الـــشمالية

اسات الq&بوOة والنفسية ،  �سالمية   .216-190، ) 4(27رللد

اســـة .)2014.(ســـراية ، الeـــادى óـــgï والدافعيـــة لإلنجـــاز د رالثقـــة بـــالنفس وعالقyzـــا بـــالتكيف املد  ر
قلـةميدا رنية ع�x عينة من طلبـة الـسنة الثالثـة ثـانو بمدينـة و مجلـة العلـوم �¢ـسانية . ي

  .172 -161 ,15،  و�جتماعية

ـــراء . ال�ــــ»�يص وفنيــــات العــــالج : إعاقــــة الــــذات ). 2020(ســــالم ، أحمــــد محمــــود  !ـ زالقــــا!رة ، دار 
 .قالشر 

ة دمحم    تقــدير الـذات ودافعيــة �نجــازلكماليـة العــصابية وعالقyzــا بNـل مــنا).2021.(وسـلمان ، مــر
اســـات الطفولـــة نفـــسية،  .لـــدي الطالبـــة املعلمـــة بNليـــة الq&بيـــة للطفولـــة املبكـــرة ر مجلـــة د

اسات العليا للطفولة جامعة ع'ن شمس  طبية، إعالمية   , 92,ر?لية الد

  .رالثقة بالنفس وتطو الذات ، القا!رة ، شمس لل|شر و�عالم ). 2018. (شا!'ن ، أسامة

ة دمحمشـــا!'  الكماليـــة الـــسوOة وعالقyzـــا بـــبعض املتغ'ـــ&ات املعرفيـــة لـــدى طـــالب) . 2014. (رن ، ســـا
سالة ماجست'& ، ?لية �داب والعلوم والq&بية ، جامعة ع'ن شمس    .راملرحلة الثانوOة ، 

ة دمحم ؛ عبـد الeـادى ، سوسـن إسـماعيل ؛ سـليمان ، سـناء سـليمان لعالقـة ا ) .2014. (رشا!'ن ، سا
. لكماليـــة الــسوOة والرضـــا عــن ا�Hيـــاة والثقـــة بــالنفس لـــدى طــالب املرحلـــة الثانوOـــة بــ'ن ا
  .160 -133، ) 2 (15البحث العل¨RS g �داب،  مجلة

�سـeام ال|ـس×g لتقـدیر الـذات والكفـاءة الوالدیـة املدركـة SـR الت|بـؤ )2015. (شـا!'ن، !يـام صـابر
ُ

 
Kاضيا اسات عرpیة RS علم النفس ،. ربإعاقة الذات لدى املراLق'ن املو!وp'ن   ١٤رمجلة د

)2(،255-279.  

ـــنعم، أحمـــــد الـــــسيد؛ صـــــا�H'ن، دعـــــاء إبـــــرا!يم  ا�Hـــــصائص  ).2016(شــــند، ســـــم'&ة دمحم؛ عبـــــد املــ
شــاد النفــ�ïð، . الــسيNومq&ية ملقيــاس الكماليــة لــشباب اGHامعــة -435 ،)2(47رمجلــة �

464.  

'ن الطفـو V?ـادي¨� وقلـق �ختبـار والثقـة تحليل املسار للعالقات ب). 2018. (عابدين، حسن سعد
مجلــــة ?ليــــة الq&بيــــة، جامعــــة . بــــالنفس والتوافــــق V?ــــادي¨� لــــدى طلبــــة املرحلــــة الثانوOــــة

  .111- 50، )4(33املنوفية ،

 SـR التحـصيRx ىواملـستو V?اديميـة الكماليـة مـن ?ـل إسـeام ) . 2019.( عبـد الـاله ، Ñـ�ر محمـود 
سـو!اج، مجلـة ?ليـة الq&بيـة،  جامعـة الq&بيـة ?ليـة طلبـة لدى V?ادي¨g بال�سوOف الت|بؤ

  .135، 94) 3 (34املنوفية ، جامعة
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ف أحمد شـادي لتنميـة ).2014. (ؤعلوان، ¢عمات شعبان ؛ الطالع ، عبد الر الثقـة  رفاعلية برنامج إ
نـــــــة �يجابيــــــــة  Oــــــــادة املر  RــــــــS وبـــــــالنفس وأثــــــــره ــــــراد الــــــــشرطة : ز ـــ� عينـــــــة مــــــــن أفــ ـــة عxـــــ اســـــ رد

  .211 – 175، )2(18) سلسلة العلوم �¢سانية (  مجلة جامعة Vق��ï .يةالفلسطي|

ضا ؛ دمحم ، فاطمة الز!راء الدمرداش والكمالية  القلق) . 2021.(رعليوة ، سeام ع�x ؛ صقر ، أمينة 
 مجلة ?لية الq&بية ، جامعة كفر. العصابية كمن�ئات بإعاقة الذات لدى طالب اGHامعة 

  .542-517،  4، ) 1(100الشيخ، 

من  ىالصالبة النفسية وعالقyzا بإعاقة الذات لدى الع×� ألعاب القو). 2017.(فرحان، صبا شاكر 
 مجلـــة علــوم الq&بيــة ا�Hاصـــة ، جامعــة بابــل ، ?ليـــة الq&بيــة. ىذو �حتياجــات ا�Hاصــة 

  .188-177، )3(10الرOاضية ،

 اGªلة العرpية للq&بيـة ،. قة بالنفس تطوOر مقياس الث). 1996. (قواسمة ، أحمد ؛ الفرح ، عدنان
   .53-36، )2(16تو¢س ،

نولد  ل ، أ ر?ار   .القا!رة ، مكتبة الeالل .قوة الثقة بالنفس ). 2017.(و

  .مقياس الثقة بالنفس ،القا!رة ، مكتبة Vنجلو املصرOة ). 1995.(دمحم ، عادل عبدهللا 

 الب|يـــة والثبـــات وعالقyzـــا بالعوامـــل: املعـــدل مقيـــاس الكمـــال ال|ـــس×�  ).2014.(دمحم، إبـــرا!يم دمحم 
ـــــــصية  ـــــ& لل»�ـــ ـــــــس الك�ـــــ ـــــــــا ، .ىا�Hمـــ ـــــة املنيـ ــــة ، جامعـــــ ــــة ?ليــــــــــة الq&بيــــــ  . 44-1، )1(27 مجلــــــ

 الGÖـز املـتعلم وسـياقاتھ وقـضاياه الq&بوOـة). 2009.(محمـود ، الفرحـا�ى الـسيد محمـود 
  .رOة القا!رة ، مكتبة Vنجلو املص. قراءات �S علم النفس : و�جتماعية 

 أسـاليب تطـوOر الثقـة بـالنفس Sـ� مرحلـة) . 2021. (مرجان، سعاد مفتاح ؛ أعليجة ، أسـماء حامـد
، ?لية الq&بية با�Hمiس ، جامعة املرتقب ، . املرا!قة    .374-345، 184ىمجلة الq&بو

و ، عصام عبد اللطيف  قمر  سـت'&ن�&ج املNونات العاملية للذ?اء النـا� Sـ� ضـوء نظرOـة) . 2015.(ز
ة عxـ� اتخـاذ القـرار لـدى  روعالقتھ بNل مـن الكماليـة V?اديميـة والتوافـق النفـ�ïð والقـد

اســات النفــسية ، . الطــالب املو!ــوp'ن باملرحلــة الثانوOــة  ، ) 87(20راGHمعيــة املــصرOة للد
175- 247  .  

لدى  ملدركةا جودة ا�Hياة املدركة وعالقyzا بالكمالية املعرفية) . 2017.(معوض ، دينا صالح الدين 
 -107، )2( ،5مجلـة تطـوOر Vداء اGHـام�� ،.طالب ?لية الq&بية �S ضوء 1عـض املتغ'ـ&ات 

149 .  

اك لــدى ذو). 2011. ( مفــضل ، مــصطفى أبــو اGªــد ، ســليمان ، عــادل دمحم ىديناميــات �د إعاقــة  ر
شـــاد النفـــ�ïð . الـــذات مـــن طـــالب اGHامعـــة  شـــاد النفـــ�ïð (راملـــؤتمر الـــسادس عـــشر لإل ر�

ادة ة  روإ  368    -321،  ) 1( يناير ، مجلد 25رالتغ'& 1عد ثو

 الكماليــة العــصابية وعالقyzــا بالثقــة بــالنفس لــدى طــالب جامعــة) . 2013.(ناصــف ، عمــاد متــو�� 
-131، )3(6, مجلة ?لية الq&بية بالـسو�س. الباحة املو!وp'ن باململكة العرpية السعودية 

178.  
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 نمذجة العالقة الـسب�ية بـ'ن إعاقـة الـذات والكماليـة) 2017.(إسراء  نزار، نجالء ؛ عبد ا�ªسن، 
اســات الq&بوOــة .وموقــع الــضبط وفاعليــة الــذات لــدى طلبــة اGHامعــة  راGªلــة الدوليــة للد

   .306-286) 2(2 والنفسية،

 إعاقـــة الــــذات لـــدى طلبـــة اGHامعـــة) . 2017. (وداعـــة ، نجـــالء نـــزار ، عxـــ� ، إســــراء عبـــد ا�ªـــسن
  .216 -193،) 2 (1مجلة ?لية الq&بية، جامعة املس�نصرة ،  . املس�نصرة
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